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 ה מ ד ק ה

 רוטַארעטיל רעשידוי רעד ןופ ןָאקיסקעל, ןיימ ןופ עּבַאגסױא עטשרע יד == |
 רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא) קירוצ רָאי 12 רעכעה טימ סױרַא זיא ?עסערּפ א

 קרעו םעד ןוֿפ ליצ רעד ,(1914 ,עשרַאװ ,"לַארטנעצ , טּפַאשלעועג:סגַאלרַא
 =ירַאטּפיהרוטַארעטיל ןשידיי םעד ייס רענעייל ןשיריי םעד ייס ןּבעג וצ ןעוועג זיא
 יד ןופ תוחּפה-לכל זיא ,עלַא ןופ טינ ּבױא ,ךוּבשנַאה ַא רעשרַאפ-ךַארּפש ןוא רעק
 =ַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ,עשיפַארנַאילּביּב ןיא עשיּפַארנַאיּב ,ןטַאד עטס קיטכיוו
 ןיימ ןיא רימ זיא טעּברַא עקיזָאד יד ןריפסיוא םייּב ,עינַאלַאליפ ןוא עסערּפ ,רומ

 ןוא ,ןינע ןצנַאג םער ןּפעשוצסיוא ןעוועג ךעלגעממוא ,ךיז טײטשרַאפ ,ווּורּפ ןטשרע
 - סָאר ןכַאמ וצ ןעגנולעג טינ ןַאד רימ זיא ,ןעגנוָימַאּב עניימ עלַא ףיוא קידנקוק טינ |

 בָאה ךיא סָאװ ,עבַאגפױא יד טרעדַאפעג טָאה סָאד יװ ,קידנעטשלופ ױזַא קרעוו
 ןייז אלממ טנעקעג טינ ןיוש ןָאקיסקעל רעד טָאה רעּבָא טרפּב ,טלעטשעג ךיז
 =םױא רעטשרע ןייז ןופ גנוניישרע רעד ךָאנ םורַא ןרָאי ןיא םענייז קעווצ םעד
 יװַא ךיז ןַאד טניז טָאה עינַאלַאליּפ ,עסערּפ ,ר טַארעטיל עשידיי יד ,עגַאל
 ַא ןיא טײקידנעװטיונ ַא שממ ןרָאװעג זיאס זַא ,ןסקַאװעצ ןוא טלקיװטנַא
 ,שידיי ןופ טיּבעג ןפױא םטונ:ןואּבָאה ןצנַאג רעונוא ןופ עיצַארטסינער רעיינ
 םעד ,ןופ גנוטעּברַארעּביא ַא ןיא עיזיווער ַא טרעדָאּפעג ךיוא ךיז טָאה קיטייצכיײלג
 .ןָאקיסקעל םעד ןופ עּבַאנסױא רעטשרע רעד ןיא ןײרַא זיא סָאװ + ,לַאירעטַאמ
 .,עיינ ַא ןטיירנוצ טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ךיא ןיִּב רַאא עכעלטע עטצעל יד ןוא
 .ןופ עּבַאגסיױא עטקידנעטשלופרַאֿפ ןוא עמרעמרַאֿפ ,עטעּברַאעגרעּביא = ןצנַאגניא
 - .ןַאקיטקעל םעד ר

 =רַאפ ןיא טַאהעג ּבָאה ךיא סָאװ ,טעּברַא ןיימ רַאפ לַאירעטַאמ םעד ץוחַא
 / ָאיּב ןקיטיינ םעד ןעמוקַאּב וצ טיִמַאּב ךיז ךיא בָאה ,ןלעווק עטקורדעג ענעדייש
 טרירטסינער ןרעװ סָאװ ,אפונ ןענַאורעּפ יד ןיפ לַאירעטַאמ ןשיפַארגַאילביּב
 | .,םרעפטנע טרעדָאפעג טָאה עבלעוו ,עטעקנַא רעלעיצעּפס ַא ךרוד ,ןָאקיטקעל ןיא
 : : ןטקנוּפ יד טָא ףיוא ,תוחּפה-לכל

 =ענ ןופ רָאי ןוא שדוח ,גָאט (3 ;עילימַאּפ ן'א ןעמָאנ םרעטָאפ .,ןעמַאנ (א
 =םייג (ז ;גנודליּב ןוא גנויצרע (ו ;ןרעטלע (ה ;סוחי (ד ;טרַא-סטרוּבעג (ג ;} טרוּב

 =עטיל ןופ ּבײהנַא (מ ;ןּבעל ןופ ןשינעעשעג עטסקיטכיו (ח ןתועּפשה עקיט
 ךיז ןּבַאנסױא עכלעװ ןיא (י ;(ןקורד ןוא ןּבײרש ןיא) טיײקיטעט רעשירַאר
 עבלעוו (אי ;טריטקַאדער רעדַא ןּבעגעגסױרַא ןײלַא עכלעוו ןוא טקילײטַאב
 ,שידי ןיא (1 :ןּבעגעגסױרַא (עטעּברַאַאּב ,עטצעזרעּביא  ,עלעניגירָא)  קרעװ
 .ןופ גנוּבײרשַאּב רעױנעגַא טימ -- ןכַארּפש ערעדנַא ןיא (4 ,שיערּבעה ןיא (2
 עלעוטנעווע ,ןטייז לָאצ ,קורד ןופ טייצ ןוא טרַא ,גַאלרַאפ ,טלַאהניא ,לטיט



 ןש

 עבלעוו ,ןטעּברַא עטסקיטכיװ יד ןופ המישר (י ;ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןּכַאגסױא
 ןעגנוריפפיוא יד ןופ המישר (גי ;םרָאּפכוּב ןיא טכעלטנפערַאפ  טינ ךָאנ ןענַיז ==

 טייקיטעמ רעשירַארעטיל רעד ןגעוו עיּפַארגָאילּביּב עיונעג (די ;עניּב רעד ףיוא
 :וועטּפ ןופ המישר (וט } (ןציטָאנ עשיפַארנָאיּב ,ןעלקיטרַא עשימירק ,סעיונעצער)
 ;קיטסירעטקַארַאכָאטװַא רעדָא קיטירקָאטװַא -- ךעלגעמ בוא (וט ;ןעמינָאד
 .וצ טינ ןענייז יז בוא - ,ןטעּברַא עשירַארעטיל ןופ ןרעטסומ ןופ גנוקישוצ (וי
 :עג יד ןופ ןרַאלּפמעזקע עקיצנייא וצ --- ךעלנעמ ןעוו ,םרָאפכוּב ןיא ןעמוקַאּב
 ןגנוקיטפעשַאּב  ןוא ףורַאּב ,טײקיטעט .עבעלטמאשלעזעג (חי ןקרעװ עטקורד
 ,דליּב שיּפַארנָאטַאּפ (מ ;טרָאנױאװ רעקידנעטש (טי

 םייצ (ב ןעבַאנסױא רעד ןופ לטיט רעלופ (א ;ןטּפירשטייצ עגונּב
 ןגנוטכיר רעדָא ליצ (ד ;טּפַאשרעטעּברַאטימ ןוא עיצקַארער (ג ןןע עניישרע ןופ
 ;גנַאנרעפנוא ןופ תוכיס (ז ;שוַאריש (ו ;ןטײז לָאצ ןוא טַאמרָאפ (ה
 ,המודכו ןרעמונ:ייליצוי ןרַאלּפמעוקע:רעטסומ ןופ גנוקישוצ = (ח

 .מעוקע 8000 ןופ לָאצ ַא ןיא טײרּפשרַאפ ךיא ּבָאה עטעקנַא עקיזָאד יד
 רעטרעדנוה ןפורעגּפָא ךיז ןּבָאה ןעגנודנעוו עקילָאמליפ עניימ ףיוא ןוא ,ןרַאלּפ
 טקישעגוצ רימ ןּבָאה טָאװ ,ןגָאלָאליפ ,ןטסילַאנרושז ,רעלעטשטּפירש = עשידיו }
 : | | ,ןַאקיפקעל ןרַאפ לַאירעטַאמ ןשיֿפַארגַאילּביּבנָאי 3

 ןעמוקַאּב וצ ןפלָאהעגמימ ןגעלָאק רימ  ןּבָאה רעדנעל ענעריײשרַאפ ןיא
 ןיא רעּפָארג .י ,עדַאנַאק ןיא -- ימלַא ,א| ,לשמל ,יװ ,לַאירעטַאמ ןקיזָאד םעד
 ,מ ,עקירּפַא-םורד ןיא---ןוטרַאק .ש ,ןרַאגנוא ןיא דלַאװנירג דלָאּפָאעל .,עינעמור |

 גנודניּברַאפ יד ןעוועג זיא רעווש םרעדנוזַאּב ,דנַא ,א עיצילַאנ ןיא ןקינעשטיּפ
 יא החּפשמ עשירַארעטיל יד ואוו ,עקירעמַא ןיא רעטעברַאנעּפ עשידיי יד טימ
 רעד ןופ םרעטנעצ ענעדײשרַאפ רעּביא ןפרָאװעצ ןוא סיורג ױזַא ערה=ןיע ןייק
 :רעּבײרש:ץרּפ ,ל ,י רעד ןעמוקעג ףליה וצ רימ זיא ָאד .קילּבוּפער רעסיורג
 ,סעטָאגרַאמ ףסוי ,רַאטערקעס ןייז ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא קרָאיײינ ןיא .ןייארַאפ
 טלעטשעגוצ רימ טָאה רעכלעוו ,רמרמ ,ק רעלעטשטּפירש רעד --- טרפּב ןוא
 רעלעטמשטּפירש עשינַאקירעמַא?שידיי ןופ םעיּפַארנַאיּב לָאצ עסיורג סרעדנוזַאּב ַא

 רעטמפיט ןיימ עלַא יז ,עטעּברַאַאּב םיא ןופ } ןײלַא לייט םוצ ,ןטסילַאנרושז ןוא |
 ! קנַאד

 ןופ לייוו --- רעשיטנעטיוא לייט ןטסערג םוצ ןוא רעבייר רעצנַאג רעד
 ןטערטוצוצ טייקכעלנעמ יד ןּבעגעג רימ טָאה לַאירעטַאמ -- טנַאה רעטשרע רעד
 - ,ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו רעד ןוא ,ןָאקיסקעל םער ןופ גנוטעּברַאַאּב רעיינ ַא וצ
 ןייז םָאװ ,קרעװ םעד ןופ עּבַאנמױא עצנַאג יד ןעמונעגרעּביא טָאה ןיקצעלק
 ןטרעדנעעג סָאװטע םעד רעטנוא רעזעל םעד רַאּפ טציא טגיל  דנַאּב רעטשרע
 .=עינָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל, לטימ

 ךשמ ןיא קורד ןופ םױרַא טעוו (ת---כ תויתוא יד) דנַאּב רעטייווצ רעד-
 | ,םישדח עטסטנעַאנ יד ןופ

 עטלַא יד ךיא ּבָאה טײקכעלטײהנייא ןוא טײקשיטַאמעטסיס רעמ בילוצ
 =עגמיוא ,עכָאמע-ןָאסלעדנעמ .רעד ויּב ,רעײנשרַאפ עריא ןוא רוטַארעטיל עשידיי
 .ןַאקיטקעל םעד ןופ -- ןטירד םעד -- דנַאּב ןרעדנ וַאּב ַא רַאפ טלייט



 ש

 לא :

 עּבַאגסױא רעטשרע רעד ןנעוו עיזנעצער ןייז ןיא ל"ז ווָאכָארָאּב .ב ןיוש
 - םעד ןגעק ןטערטעגסױרַא זיא (| ,1914 ,ענליוו ,"טלעוו עשידוי,) ןָאקיסקעל ןופ
 ליפעג=רובּכ ןבעלנעורעּפ םעד ןעניר םעירעּפָאלקיצנע עשיּפַארנָאיּבװ זַא ,קוק ןשלַאּפ
 .מרפּב ןוא .,עיפַארנַאיּב ַא, זַא ,?טנכייצרַאפ ןירעד ןרעוו סָאװ ,םידיחי ענעי ןופ
 רעדע .,"טיײקכעלּברעטשמוא ףיוא םַאּפ רענרעזייא ןימ ַא זיא . ,ןָאקיסקעל ַא ןיא
 סוארַאפ טצעז רע ,ללּכ םעד ןעניד ליװ--ווָאכָארָאּב ןּבירשעג טָאה---ןָאקיטקעל
 רעד ןופ רַאנ ,טַארעטיל םענלצנייא םענופ טינ רעּבָא ,טײקבעלּברעטשמוא יד
 ןורּכוה=רפס ַא ןייז ףרַאד ןוא ליוװ ןָאקיסקעל רעד ;רוטַארעמיל רעשידיי רעצנַאג
 ּבָאה ליצ ןטרילומרָאפ ױזַא םעד טָא וצ ןוא --- ?רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 :עדנַא ןַא ןיוש זיא סָאד ,ןטָארעג רימ זיא סָאד טייוו יו ,טּבערטשעג ךיוא ךיא
 ןָאקיטקעל רעד זַא ,החנה רעד ןופ ךיא ןיּב ןעגנַאנעגסױרַא רעּבָא ,עגַארפ ער
 ןוא ןשיּפַארגָאילּביּב .,ןשיּפַארגָאיּב ,לַאירעטַאמ ןשיטקַאפ רעמ סָאװ ןעגנערּב ףרַאד
 סָאװ ,ןטַאד יד טימ ןעוועג לזלזמ טינ ךיא ּבָאה רַאּפרעֶד ,ןשירָאטסיה:רוטלוק
 רעד ןיפ רעײטשרַאפ םענעי רעדָא םעד ןגעו תושר ןיימ ןיא טַאהעג ּבָאה ךיא
 ןייז ןיא רעסערג זיא סָאװ ,ןרעדנַא ןַא ןגעוו ןליפַא בוא ,עסערּפ ןוא רוטַארעטיל
 :סױרַא זיא ןופרעד .טלעפעג רעדייל ןשַאד עקידנבערּפשטנַא יד רימ ןּבָאה ,טרעוו
 - :שירטעמיטמוא יד-- ןַאקיסקעל םעד ןופ ןורפח  רעכעלדײמרַאּפמוא רעד ןעמוקעג
 ,ערעגרַאק --- ןרעדנַא ןּא ןגעו ,תועירי ערעיונעג ָאד ןענייז םענייא ןגעו :טײק

 .רַאפ וצ טרּפ םעד ןיא ךעלנעממוא טעמּכ ךָאד זיא ףוס-לּכ-ףוט רעבָא
 וצרעד .טייקלופ רעצנַאג רעד ןיא ןָאקיסקעל ַא ןופ לַאעדיא םעד ןכעלקריוו
 ןייז ןלָאז עטעקנַא רעד ףיוא תובושּת יד זַא ,ןעוועג קיטיינ ךיוא לּכ:םדוק טלָאװ
 רעד טינ ןפיוא םושּב רעּבָא ךָאד ךיז טוָאל םָאד ,עכעלטייהנייא .רעקינײוװ=רעמ
 וומ סָאד ןוא ךעלריפסיוא .ךיילג ןענייז ןציטָאנ עמקישעגוצ עלַא טינ }ןכײרג
 גנערטש ןענייז ןַאקיסקעל ןיא םעיּפַארנָאיּב עלַא טינ זַא ,וצרעד ןעגנערּב ךיוא
 ,בַאטשסַאמ ןיא ןטלַאהעגסוא

 סָאװ ,רעלעטשטֿפירש עקיכַארּפשדמערפ רעדָא עשיערּבעה יד עגונּב
 לײטנָא רעײז ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ףױא טינ םעיזנעטערּפ ןייק ןּבָאה
 ללכב ןּבָאה ייז רעדָא ,ןילוחתחיש ןימ ַא רעדָא ,רעכעלטנגעלעגַא רָאנ ןיא ריא ןיא
 .עינאלָאלימ רעשידיי וצ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ תוכייש עטקערידמוא ןַא רָאנ
 :רקיע רעיײז ןגעוו ןטַאד עכעלריפסיוא ןּבעג וצ קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג טינ ךיא ּבָאה
 ןעמ טעװ רוטַארעמיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל ַא ןיא טינ םערָאװ ,םיײקיטעט
 ,ןָאדרָאג בייל-הדוהי ַא ןנעו עיצַאמרָאפניא עקידנּפעשסיוא ,לשמל ,ןבוז ךָאד
 םיצנירּפ םעד ןופ ןטָארטעגּפָא רעּבַא ןיּב ךיא = ,ןַאמעדיג ַא רעדָא דלעּפנרָאג ַא
 .טנפערַאּפ טינ ךָאנ ,רעלעניגירָא ןַא ןעוועג זיא לַאירעטַאמ ןיימ ןעוו ,ןלַאֿפ יד ןיא
 זיא רימ סָאוו ,ןטַאד ןוא םיטרּפ יד ןײג ןרױלרַאּפ טינ ןלָאו םע ידּכ ,רעטכעל
 ,ןעמוקַאּב וצ ןעגנולעג ןטשרע םער

 תולצנתה ןופ רעטרעוו רָאּפ ַא ךָאנ ןוא
 :ינער זיולּב טימ ןענענונַאּב טנעקעג טינ טעּברַא ןיימ ןיא ךיז ּבָאה ךיא

 ןטלַאהעג ךיוא ךיא ּבָאה לַאפ םענעי רעדָא םעד ןיא רָאנ ,ןּבײרשַאּב ןוא ןרירטס



 שוי

 יר סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ךָאד לָאז ןָאקיטקעל רעד ידּב ,ןצַאשוצּפָא 'קימיינ רַאפ !

 .ןופ ןרָאטקַאּפ ןוא ןעגנוניישרע עטרירטסיגער יד ןיא  ךיז ןריטנעירַא םוצ ןענ

 - ןגעװו ףירנַאּב א רעקיניײוװ-רעמ ןּבעג ךָאד לָאז ,עסערּפ ןוא רוטַארעטיל .רעזנוא

 ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא טסנוק=טרָאװ רעזנוא ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןוא תוהמ רעד

 םרּפ םעד ןיא רעּבָא ךָאד ןיא טכײל יװ ,רעײטשרָאפ ערעדנטײדַאּב .עריא

 / =רעּביא ןוֿפ הנּכמ יד יא םיױרג יװ ,מעטיוויטקעיּבוס ןיא ןלַאפוצנײרַא

 ךיזי קידנטיה .סָאמ עקיטכיר יד ןטלַאהסױא טינ ןופ ,ןצַאשרעדטינ ןופ ,ןצַאש

 ןָאנַאק םעד ףוא טנעלעגנָא ךיז ךיא ּבָאה ,ןעגנוניימ ענעגיײא ןעגנערּבסױרַא ןופ

 / יװַא ןיז וצ טּבערמשעג ןוא קיטירק רעשידיי רעכעלטרַאטשנַארַאּפ רעד ןופ

 יםייו סָאד ,ןּבענעגנייא רימ ךיו טָאה סָאד טיװ יװ ,ךעלנעמ יו ,וויטקעיּבַא

 - םער רַאפ ןָאקיסקעל ַא ןטלַאה וצ ווָיַאנ ךָאד זיא ףוס-לכ:ףוס רעּבָא ,טינ ךיא

 יו ,ןרעלעפ ןופ ןייז יירפ טינ ױזַא טקנוּפ ןעק גנוצַאשּפָא ןייז ;ןורחא2קסופ

 םעוו ,ךיא ףָאה ,סָאד .ןעגנוניישרע עשירַארעטיל ענונּב גנוניימ ערעדנַא ערערעי

 ןײז ןד ךימ םעוו ןוא קיטירק עשירעניגמוג עטסנרע יד טכַא ןיא ןעמענ ךיוא !

 ךיז ףיוא ּכָאה ךיא סָאװ ,טײקסעלטרַאװטנַארַאפ רעסיורג וצ רעד ןיא תוכז ףֹּכל

 .טט 2 2ע | י / ,טרּפ םעד ןיא ןעמונעג

 .ןעזייר ןמלז 5 ר יי - | ןסינ ןיא ,ענליוו

 ,ו/פרּת



 דנַאּב ןטשרע םעד וצ ןענוקרעמַאב
 =ינ םעד ןופ ל נַאמ םעד ּבילוצ טּפיוהרעד ,תועינמ ענערײשרַאּפ בילוצ

 =ָאד םעד ןיא ןעמענ לסיּב שּביה ַא ןעוועג ןעגנואווצעג ךיא ןיּב ,לַאירעטַאמ ןקימ
 ?לוש םעד ןיא זיא לייט םוצ ,טָארדרַאפ ןטסערנ ןיימ וצ ,ןזָאלוצכרוד דנַאּב ןקיז
 ,אפונ עטוָאלענברוד יד ןופ טייקיטעלכַא יד ןעוועג קיד

 ךרוד ייס ,טקעריד ייס ,ןעגנורעדָאּפפיוא ןוא ןעננודנעוו עניימ עלַא ץָארט
 ַא ןופ ןּבָאה ,ןענַאורעּפ עטַאוװירּפ ןוא םעיצַאזינַאגרָא ךרוד רעדָא עסערּפ רעד
 ךיא ליפיוו ףיוא ןוא ,טרעפטנע ןייק ןעמוקַאּב טינ ןצנַאנניא ךיז ןנעלָאק לייט
 ךיא ּבָאה ,ןלעװק ערעדנַא ןופ ןטַאד עקירעהעג יד טַאהעג טינ יז ןגעו ּבצה

 סָאװ ,טנעמעלּפוס םעד ןיא ןּבײרשַאּב ןוא ןרירטסיגער וצ יז ןנײלּפַא טזומעג -
 ןציטָאנ יד דנַאּב םעד ןיא ןלעפ ,לשמל ,ױוַא ,קרעוו ןצנַאנ ןופ ףוס םוצ ןעמוק טעוו
 ,א ,רעלושטלַא השמ ,רעטלַא רָאטקיװ ,רעװַאנילוא םירמ ,יקסנעוויא ,מ ןנעוו
 /  שטיװָארעשַא ,ןָאטנַארַא לבכימ ,לענַארּפַא ,יקטװַארטסָא ,ז ,טיװקלַא ,ּב ,,ןירעּפלַא
 ,סעדנָארַאּב ףסוי ,ףָארַאּב ,ּבא ,ןיקסַאּב ,י ,(?רעקעוו, רעקטנימ ןופ רַאטקַאדער)

 ,ש ,ןָאטסגערּב ּפיליפ - ,ןילרעּב ריאמ ברה ,רעעּב ,מ ,(גָאנַאדעּפ) םיוּבנריּב ,מ
 ,ה ,ּבולָאנ והילא ,ןידרָאג רעדירּב יד ,םיוּבנעמוג ,ק ,גרעּבדלָאג ,צ ,ּב ,רענידָאג
 ,מ ,טרעּברעה ,א .מ ,קָאטשמלָאה ,מ ,גרוּבַאניד ,ּב ,יקסלָאּפָאולַאד ,צ ,םיוּבלעג
 =נײ לאימחרי ,ועלנייוו לארשי ,ןײטשנעקלַאװ ,ד ,יקסניל אוו ּפיטַא ,ןַאמדלַאוװ
 עּפַאי הדוהי גָאלָאליפ ,םיוּבלעטיײט טסיטרַא ,ןַאמדייז ,מ ,פ ,טרעּביז ,ּב ,ןייטש
 | | | ,ערעדנַא ךס א רעײז ןוא

 =עהעג יד יו ,םעדכַאנ ןיוש ןעמוקעגנָא םרעפטנע יד ןענייז עקינייא ןופ
 | - ,טקורדעגּפָא רעדָא טצעזעגסיוא ןעוועג ןענייז תויתוא עקיר

 - ןעמענ לסיּב שּביה ַא ןָאקיסקעל םעד ןיא ןרָאװעג טזָאלעגברוד ןענייז ךיוא |
 | ,טייצ רערעמלע רעד ןופ טרפּב ,רעלעטשטּפירש ענעּברָאטשרַאּפ ןופ

 קורד םוצ טיירגעגוצ ןרעוו סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עכײר יד ןצונוצסיוא ידּכ
 ּבָאה ,רעטַאעט ןשידי םעד ןופ לבוי ןקידנעײטמשרַאֿפ ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 .ןעדַאפדלַאג םהרבא ןגעו לקיטרַא םעד טנעמעלּפוט ןרַאפ טגײלעגּפָא ךיוא ךיא
 ,טנעמעלּפוס םעד ןיא ןעמוק טעוו ל"ז רעסקַאװ לארשי ןנעוו לקיטרַא רעד ךיוא

 =נוא טרירטסיגער רעלעטשטפירש לייט ךיא ּבָאה תוּביס עשינכעט ּבילוצ
 טלעפ ,לשמל ,רַאפרעד ,םינָאדװעסּפ רעייז רעטנוא לייט ןוא ןעמָאנ רעייז רעט
 רעטנוא ןעמוק ! יז ןוא תובשחמ=לעּב רעדָא ץנַאלג ןרהא דנַאּב ןקיזָאד םעד ןיא
 - ײזַאא װעשַאילע רַאדיסיא רעדָא םעלעיעל



 עוו

 - ףףיוא ; ןוא ,רעדליב | ןענַאזרעּפ ייר רעצנַאג ַא ןופ טלעפעג רימ ןּבָאה ךייא
 טריצודָארּפער ייז ןלעוו ,ןעמיקַאּב וצ ייז ןעננילעג ףוס-לכ=ףוס טעװ רימ ליפ,
 .ןָאקיסקעל ןופ ןטנעמעלּפוס ןוא ןּבַאגסױא עקידרעטייוו יד ןןיא | ןרעוו

 ּבָאה טייקכעלטכיורעּביא ןוא םייקכעלטייהנייא רעמ ןופ םימעט ּבילוצ
 "המודּכו ןרעלעֿפקורד ןופ גנורעסעבסיוא ,םיאולימ ,םינוקיּת עלַא .ךיוא ךיא
 ,ןעמענ עלַא ןופ לטעצכוז רעד ךיוא ןוא ,דנַאּב ןטייװצ םעד ףיוא טנײלעגּפָא
 | ,דנַאּב ןקיזָאד םעד ןיא ןעמוק טעװ .ווײזַאא ןעמינָאדװעסּפ

 ןיא טצונַאּב .ןרעװ סָאװ ,ןעגנוצריקרַאפ עכעלטע זיולּב ָאד גנערּב ךיא

 | 2 : ןָאקיסקעל ןופ טסקעט
 =ארװעסּפ ןרעטנוא--ּפ"א } ןעמָאנ ןרעטנוא--ניא } לטיט ןרעטנוא --טױא

 --ּביטּפ ;קרָאיײוינ--יינ ; גַאלרַאפ --ג"פ ;עיצקַאדער רעד רעטנוא--רחא } םינ
 ,"עמיטש רעטײּברַא עיידפ ,,--ײ,ש ,א ,פ, } גרוּברעטעּפ |

 ןיא) עטַאד י יד טמוק םע ואוו ,ןעמָאנ?הלחתה ןדעי ךָאנ ןרעמַאלק יד ןיא
 טרוּבעג ןופ רָאי רעד ןוא (ןרעפיצ עשימיור ןיא) שדוח רעד ,(ןרעּפיצ .עשיּכַארַא
 =יא ,םעירעפָאלקיצנע עשילננע יד ןופ רעטסומ םעד טול ,ךיא ּבָאה ,טױט ןוא
 ,םיתמהו םייחה ןיּב לידבהל---זיולּב ַא טזָאלעגרעּב
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 -ָאליפ ,ןטסילַאנרושז ,רעלעטשטּפירש עשידיי עלַא וצ השקּב ַא טצעלוצ
 טפלעה :טרָאװ ןשידיי ןופ דניירפ עלַא וצ ללכּב ,רעגעלרַאּפ ,רעצעזרעּביא ,ןגָאל
 1 ןָאקיסקעל םעד ןעמוקלופרַאפ ןוא ןרעסעּברַאֿפ וצ טעּברַא רעד ןיא טימ רימ
 =רַאטשרַאפ ,ערעטלע ןופ טרפּב ,רעלעטשטפירש עשידיי ןופ סעיּפַארגָאיּב וצ טקיש
 ענעטלעז ןגעוו תועידי עשיּפַארגַאילּביּב (* וצ טקיש ;עטנַאקַאּב קינײװ ןופ ,ענעּב
 יד ןָא רַאטװַא םעד טזייװ ;ל"גדא ןטּפירקסונַאמ ,ןטפירשטייצ ,רעכיּב עשידיי
 .ןלעװ םינוקיּת ןוא ןטַאד עלַא עקיוָאד יד ,קרעװ ןייז ןופ. ןזיירג ןוא ןרעלעּפ
 י- -י / .ןרעװ טצינעגסיוא קנַאד טימ

 ,ןעזייר ןמלז

 ,ענליװ ,10 .וי ,11 טקנַאילורָאּפ.סיורנ ,ןעזייר ,ז םערדא ןפייא (*



 עּבַאנסױא רעטירד רעד וצ רעטרעוו רָאּפ ַא
 רעד ייַּב ןעוועג ךעלגעמ טינ רימ זיא םימעט עשירעגעלרַאפ?שינכעט .ּבילוצ

 סָאװ ,םינוקיּת עלַא יד ןכַאמ וצ ןָאקיטקעל םעד ןופ עּבַאנסיױא ,רעטירד ,רעקיזָאד
 רעד ףיוא ןגײלּפָא טזומעג יז ּבָאה ךיא ןוא ,ןעזעגסיוארָאפ טַאהעג ּפָאה ךיא
 ףױא ןטרַאװ ןזָאל גנַאל טינ ךעלשנפָאה טעװ עכלעו  ,עּבַאנםױא רעקידנעמוק
 עטסקידנעווטיונ עטסקיצניוו יד טימ זױלּב ןענענונַאּב טזומעג ךיִז ךיא ּבָאה ַאד ,ךיז
 טימ ךיא יװ ,טױט ןופ ןטַאד יד טפױהרעד ,ןטַאד עסיוועג עגונּפ םיאולימ
 | ,אפונ טסקעט ןיא ןעגנורעדנע רַאּפ ַא

 עלַא וצ השקּב ןימ לָאמַאכָאנ רעּביא ךיא רזח םייהנגעלעג רעד יב
 ,רעגעלרַאפ  ,רעצעורעּביא ,ןגָאלַאליפ ,ןטסילַאנרושז ! ,רעלעטשטפירש עשיריי
 רעד ןיא טימ רימ טפלעה :טרָאװ ןשידיי ןופ דניירפ עלַא וצ ,ןפַארנַאילּביּב
 וצ םיאולימ וצ טקיש !ןָאקיסקעל םעד ןעמוקלופרַאּפ ןוא ןרעסעּברַאפ וצ טעּברַא
 עשידיי ןופ רעדליּב ןוא םעיּפַארגָאיּב וצ טקיש ;עיפַארגָאילּביבָאיּב רענעגייא רעיא
 םַאּב קיניײװ ,ענעסעגרַאפ ,ענעּברָאטשרַאֿפ ,ערעטלע ןופ טרּפּב ,רעלעטשטפירש
 .םייצ ,רעכיּב עשידיי ענעטלעז ןגעוו תועידי עשיפַארגָאילּביּב וצ טקיש ;עטנַאק
 ןוײרג ןוא ןרעלעפ יד ןָא רָאטװַא םעד םזייוו .לײנדא ןטּפירקסונַאמ ,ןטפירשה
 טצינעגםיוא קנַאד טימ ןלעוװ םינוקיּת ןוא ןטַאד עלַא עקיוָאד יד ,קרעװ .ןייז ןופ

 םעד ןיא -- ךַאנ לעוטנעװע ,ןּבַאגסיױא עקידנעמוק יד ןיא ורמוא םשּב ןרעוו
 ,קורד םוצ טיירגעגוצ ןיוש טרעוו סָאװ ,דנַאּב ןטרעפ םעד ןופ ליימ=םיאולימ
 שּביה רַאנ ןסקַאװעצ ןָאקיסקעל רעד ךיז טָאה טעּברַא רעד ןופ ךשמ ןיא ===

 ןופ תיב-ףלא רעד זַא יוזַא  ,םענרַאפ םענעעזעגסיוארָאפ הליחתכל םעד רעּביא
 רעכלעוו ,רנַאּב ןטירד םעד ןיא טשרע טקידנערַאפ טרעוו ןעמענ:ןענָאזרעּפ יד
 םיאולימ ,םינוקיּת עלַא ןלעװ םעד ּבילוצ .1028 רָאי ןופ ךשמ ןיא .טניישרע

 טשרע ןעמוק ןעמינַאדװעסּפ ןוא ןעמענ יד ןופ רעטסינער רעד ךוא יו ,ווײזַאא | 
 עשיּפַארנַאילּביּבָאיּב יד ןטלַאהטנַא ךיוא טעוו סָאװ ,דנַאּב ,ןטצעל ,ןטרעפ םעד ןיא
 ,עכָאּפע-ןָאטלעדנעמ רעד זיּב רוטַארעמיל רעשידיי רערעטלע רעד ןופ ןטַאד

 .ר .ז .  ןוושח ןיא ,ענליוו
 ,ם"ּפרּת





 ןָאקיפקעל|
 .עסערפ , רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 .עיגָאלָאליפ ןוא :





 - -ב"כרּת הכונח) קחצי (ןעווע) ןבא
 ,ווָאדַאװזַאר ןיא ,ּבעג ( 1125 21

 לּכ טימ דיסח ַאװ ,רעטָאפ ןייז .עיצילַאג
 ןוא ןלטּכ ןייק טינ שטָאכ ,"םישרופמה
 י - +דימלּת א די ַא
 ,םיא טָאה ,םכה
 הצע רעד טול .

 ,בר רעזדנַאט ןֹופ
 10 וצ טקישעג
 רעד ןיא רָאי
 ?עֵּפמ ןופ הבישי
 .גוא ,ףרָאדיײנעשט
 טיט :וקעגקירֹוצ .ןרַאג
 יעג קסוע ךיז ,םײהַא הווצמ:רּב וצ ןעמ
 ןופ דיסח רעסייה סלַא תודיסח ןיא ןעוו
 ,ץיוורוה עלהשמ 'ר ,ןיּגר רעװָאדַאװזַאר
 קוק ַא טּפַאכעג ,טכַאנייּב ,םירּתסמּב רעּבָא
 .ךעלכיּב עשיערבעה ןוא עשטייד ןיא

 רעד רעטנוא ,טַאהעג הנותח רָאי 16 וצ
 קעװַא דיסח רערָאגַאדַאס ַא ןופ העּפשה
 טימ ןסיירעצ טוומעג ,ערָאגַאדַאס ןייק
 ןשיװצ המחלמ רעד ּבילוצ ּבייוו רעד
 ;ערָאגַאדַאס ןוא ֹווָאדַאװזַאר ןופ ןפיוה יד
 ,דמלמ ַא ןַאד ןוא ?בשויז ַא טרָאד ןרָאװעג
 עשיליּכשמ יד ןופ העּפשה רעד העטנוא
 :רעל ןּבױהעגנָא ץיװָאנרעשט ןיא ןזיירק
 ירפס ,קודקיד ,שִיערּבעה קיסיילפ ןענ
 טימ .רעקידנעטש ַא ןרָאװעג ןוא הריקח
 :ער רעטעּפש) "תדה יקיזחמ , ןופ רעטעּברַא
 ,(1898--1895) "ץילמה , ,"דיגמה, ,(רָאטקַאד
 ןּבירשעג ךיוא טייצ רענעגייא רעד ןיא
 :יצ רעשידי סבילטָאג ּבייל:שריה ןיא
 .עמסיטח ןיא ,ןרַאגנוא ,טעגיס ןופ גנוט
 :ַאֹּב ,לּבענק חבש ןופ ?גנוטייצ רעצינ
 .ןַאקַאּב עיצילַאג ןיא סלַא ,ךיז קידנטלַאה
 ןרעטנוא ,טַארעטיל רעשיערּבעה רעט

 60 ר
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 ;(ןבא קחציו
 ןופ םַארגַאנַא) קאנח יבצ םינָאדװעסּפ

 טקילײטַאּב ךיוא ךיז |

 ןעטרָאגײ) גנוטייצ רעגרוּבסטיּפ ַא ןיא
 :רַא טימ (? ךילּביל לאוי ןופ ,"לעגיּפש
 ןליפַא ,תומכח עבש עלַא רעּביא ןעלקיט
 עשטייד ןופ טשַאנעג ,עימָאנָארטסַא
 גרעּבמעל ןיא טעדנירגעג 1895 .ךעלכיּב
 .ַאג ןיא לוש-תירבעּב-תירבע עטשרע יד
 טמיטשַאּב רעטעּפש רעכלעוו ןופ ,עיציל
 .קעריד סלַא עדניימעג:סוטלוק רעד ןופ
 ןַאּבַאלַאּב ריאמ ,ןַאמטוג ר"ד טימ רָאט
 רָאטקעריד ןַאד .סרערעל סלַא .דנַא .א
 טזָאלרַאפ ,ךייר ןרָאװעג ,ןּבורג:טּפַאנ ןופ
 טפיוקעג 1908 ,רוטַארעטיל יד ןצנַאגניא
 ײּברעד ןריולרַאפ ,ןיוו ןיא טפעשעגַא
 ,עקירעמַא ןייק קעװַא ןוא לַאטיּפַאק ןייז
 ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טעּברַאעג ואוו
 רצואח עידעּפָאלקיצנע רעשיערּבעה רעד
 קיטייצכיײלג ךיז קידנקילײטַאּב ,"לארשי
 .סערָאק סלַא .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא
 "טַאלּבגָאטװ רעגרעּבמעל ןופ טנעדנָאּפ
 רעקיזָאד רעד ןיא ןקורד וצ ןּבױהעגנָא

 ,ךעלהשעמ עשידיסח גָאטיײרפ עלַא גנוטייצ |
 םייּב ןעמונעגסיוא רעײז ןּבָאה עכלעוו
 ןיא ןבײרש ךיוא ייז טבווּורּפעג ,םלוע
 רעּבָא ,"טַאלּבעגַאט ןשידייש רעקרָאי;וינ
 1914 טניז טשרע ,גלָאפרע ןָא הליחּתכל
 :עג "גָאט םעדע ןופ רעטעברַאטימ סלַא
 רענַאקירעמַא רעד ןיא רעלוּפָאּפ טכַאמ
 .תוישעמ עשידיסח יד עסערּפ רעשידיי
 ןעגרָאמװ ןופ רעטעּברַאטימ 1918 טײז
 ואוו ,"רענַאקירעמַא םעדח ןוא "לַאנרושז
 ענייז טקורדעג גָאטײרפ עלַא ךיוא
 ןיא סגטצעל .תודיסח רעּביא ךעלהשעמ
 :ּפָא ןַא ךיוא טריפעג "לַאנרושז ןעגרָאמװ
 --?רעדניק ערעילא סָאד טללצרעדח גנולליט
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 טלמַאזעג ,תודגא ןוא תוישעמ עשידיי

 .נַאל ןופ ךשמ ןיא ענייז ,טעּברַאַאּב ןוא

 תוישעמ עשידיסח עטקורדעג ןרָאל עג |
 ,סהרש ּבײל 'רא :דנעּב עצנַאג ןדליב

 עטוג ןופ ןעּפיט ,ךעלהשעמ בוט:םוי

 .סױרַא) "רעהעז רענילּבול רעד ,ןעדיא
 ףוינ ,"גָאט םעדק ךרוד םרָאפכוּב ןיא -

 -- לײט |) "ףיוה סניּבר םנופז ,(קרָאי

 --ןעדיא עטוג ןופ ךעלהשעמ ןוא תונורכז,

 ג(1922 ןילקורּב ,ערָאגַאדַאס ןוא ןיזיר

 *יײז םרָאפכוּב ןיא ןענישרע טינ ךָאנ

 יעס עטײװצ) *ףיוה סניּבר ןופח :ןענ -

 סָאד ןוא ןיטַאיסוה ,וָאקטרָאשט -- עיר

 רעדװ ,(תקולחמ רערָאגַאדַאט:רעזדנַאס |

 רעדא ,'םידימלּת ענייז ןוא םשילעּב
 ,"שטירעזעמ ןופ דיגמ רעסיורג

 שריה יר יּבר רעד/ ,"עוװָאיל ןופ וינער
 ןופ אשוז םלושמ י'רח ,"ווָאנַאמיר ןופ
 ?ןריי עטוג ןופ ןילוח תוחישח ,"עלָאּפינַא

 ?הצלה . ,ךעלהשעמ ,ןדָאזיּפע ,םירוּביד)

 .םיקידצ ענעדיישרַאּפ ןופ תוישעמ ,(ךעל

 ךעלהשעמ ענײז ןופ 20 ַא

 שטייד דרַאהטָאג .פָארּפ ןוא ןטפירש
 ?רעּביא טימ וליפַא ןעמונרַאפ ךיז טָאה
 .עּבַאגסױא רערעדנוזַאּב ַא רַאפ יז ןצעז

  ישרע ןבא ןופ ןענייז שִיערּבעה ןיא
 טױל (לײט 4) עטכישעג עשידײ :ןענ

 .פנוא ,שרדמ ןוא דומלּת ןופ הרוסמ רעד

 -ירטמ ןימינּב רענה, } ,א לַאיציניא ןרעט
 . יד ףרוד 7 םירפס עדייּב -- "טנע

 תקולחמח ;גרעּבמעל ןיא "תדה יקיזחמ?
 ."ערת  ,קרָאײװינ ,"הרוגידסו זנאס

 רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןבא זיא סנטצעל |

 ---.קרָאי.וינ ןיא "הרוּת-דומלּת:ןּוַאט-:ןּוַאדח
 םגה ,ןבא ןופ ךעלהשעמ עשידיסח יד

 ליטס םענעפלָאהַאּבמוא ַא ןיא ןּבירשעג
 =ריזינָאגרַאשז רעכעלטייהנייא:טינ ןוא
 ןסיורג ַא רעייז ךָאד ןּבָאה ,ךַארּפש רעט
 ןשירָאטסיה-רוטלוק ןֹוא ןשיּפַארגָאנטע

 ,טרעוו

ילּב "רק
 . 

 - ןענייז

 +=טייצ עשידיי-שילגנע ןיא טצעזעגרעּביא

 | .טעטש ענעדיישרַאפ
 *עי ןיא ץנערעפנָאק רעשידנוּב ַא ףיוא
 .סניא ןוא רערעל ןַאד ,ווַאלסָאנירעטַאק/

 .יד ונוא רַאפ קידנקעלּפטנַא
 עכעלגעט:גָאט עלַאער סָאד ,הביבס:סנּבעל

 -עיגילער רעווִיַאנ רעד .תודיטח ןופ ןּבעל -

 רעוויטימירּפ רעד ,רּבחמ ןופ ןּבױלג רעז
 - גלוא ןפָא ןייז ,ןלַײצרעד ןייז ןופ ןָאט
 ןּברַאפ עכעלריטַאנ עקידעּבעל יד רַאפ
 עלַא רַאפ ,טלעװ רעשידיסח רעד ןופ
 ךעלהשעמ ענייז וצ ןּביג ,םיטרּפ עריא
 ,שטנעמ ַצ ןופ טייקטכע ןוא טײקידעּבעל

 .זנוא רַאפ טקעד רע ;טנעמוקָאד ןכעל
 טזיװ ,תודיסח ןופ לַאװק םעד ףיוא
 ןפַאשעג ןּבָאה םידיסח יד יוזַא יװ ,זנוא

 / סערנעגעל יד יֹװַא יװ .,טלעװ רעייז
 . טזײװ רע ןוא ; ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןענייז
 רָאנ ,ןפוא ןשירָאטסיה ַא ףלוא טינ סע

 .עלַארטנעצ סלַא ךיז טימ ,שיטַאמַארד|

 ,(קינלַארָאק) ,,,"רוגיפ

 ,ייטלעװ רעטיוט ַא ןופ , ,קינלַארָאק ,א ר"ד

 ,רעגינ ,ש 11923 18/|} ,קרָאײוינ - ,"גָאט רעד ,
 ,"גָאט רעד, ,"עשירַארעטיל , ןוא עתמא -- תודיסח ,

 .1923 8/טזַז ,קרָאײרינ

 --+0 יי שריה שטיװָאמַארּבַא

 ,קרַאװלָאפ ַא ןיא .ּבעג ( |
 עשידיי .ּבוג רענליו ,זיירק רעקָארט

 -נעעג 1901 .םײה רעד ןיא גנולצרע
 :ניא.רערעל ןשידיי רענליוו םֹעד טקיד
 רעװָאקרַאכ טכװַאּב רעטעּפש .טוטיטס

 . ערעכעה טקידנעעג ןוא טעטיסרעווינוא
 - =יסרעוטנוא רעגרוּברעטעּפ םייּב ןסרוק
 ןיא ןלוש ןיא רערעל 1907 זיּב ,טעט

 טריטסערַא 7

 ןיא עיזַאנמיג רעטַאװירּפ ַא ןופ רָאטקעּפ

 עשיטילָאּפ ּבילוצ טקיטײזַאּב ,לעמָאה

 = רעטלעטשעגנָא ?קנַאּב 1912 טייז ,םימעט

 ןופ רעטלַאװרַאפ 1916 טייז ,ענליוו ןיא

 לוש רעלענָאיסעּפָארּפ רענליו רעד

 עשיטסילַאנרושז--.?טעּברַא ךרוד ףליה,

 / ײגיװָארּפ רעד ןיא 1902 טייז טייקיטעט
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 :רוּברעטעּפ ,עסערּפ רעשיסור רעלעיצ

 טייז .דנַא .א םססצסעצ, "דניירפז רעג.

 רענליוו יד ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג 1

 ןוא לוש רַאפ, ,"לוש עינז ,"גָאט רעזנואק

 --"ןעגנירז יד ןיא .דנַא .א "סקנּפ, ,"םייה

 -- ?טרָאז ךרוד ,"ןצרּפ ןגעוו תונורכז,

 ,גנודליב רעלענָאיסעפָארּפ ןגעו לכיּב ַא

 :לוש רעשידיי רעלַארטנעצז| רעד ךרוד

 רָאטקַאדער--?ענליוו ןיא / עיצַאזינַאגרָא

 יי ןֹוא טדימשדלָאג י .א טימ ןעמַאזוצ)

 =טַא ןשיפַארגָאעג ןטשרע ןופ (סלעװַאז

 .ןישודַאק ,י ןופ שידיי ןיִא סַאלי
 -- 1880 21/ע) ,ר שטיװָאמַארבַא

 טייז) םינָאדװעסּפ (
 .ןייר םהרבא ןּב לאפר ןופ (4

 ןופ עילימַאּפ רעד ןיא קסניווד ןיא .ּבעג
 ןכייר | ןייק טינ

 ךָאנ .,רחוס-דלַאװ
 רָא עכעלטע
 :לַאער -- רדח
 =ענָאּפ ןיא לושי
 .ַאֹּביל ןוא שזעוװ
 לָאּפ ןַאד ,עוװ
 .יר ןיא םוקינכעט
 1899 טניז .עג
 .עווַאב- רעטעּברַא רעד ןיא טקילײטַאּב
 .עּברַא עשידײ רעגיר ןיא טשרעוצ ,גנוג
 ןופ ןסָאלשעגסױא 1902 .ךעלזיירק-רעש
 רעד ןיא .לײטנָא רַאפ םוקינכעטילַאּפ

 טזומעג ןַאד ,גנוגעווַאּב רעשיטנעדוטס ||
 :ָארּפ רעד ּבילוצ) עגיר ןופ ןפיולטנַא
 | ,(טַאלּבסיז רעטעּברַא םעד ןופ עיצַאקָאװ

 :עג ואוו ,דנַאלסױא ןייק קעווַא---1903
 =טפירש ןוא טנערעפער סלַא טעּברַא

 ײנַאגרָא רעשידנוּב רעד ןופ רעלעטש
 עג ,דנַאלסור ןייק קירוצ 1904 .עיצַאז
 ןט10 ןיא ןסעזעג ,עשרַאװ ןיא טעּברַא
 "ףַאונַאי יד ברע טײרפַאּב ,,ןָאיליװַאּפ
 ירַאפ גרוּברעטעּפ ןיא ןעוועג ,1905 געט
 =סגנילירפ, יד ןיא . ,"דנוּבז ןופ רעטערטי

 ?עמיטש=רעטייּברַאװ |

 'צ ןופ דילגטימ סלַא טעּברַאעג "געט

 ןיא ןוא טנערעפער סלַא "דנוּב, ןופ .ק

 רעלַאגעלמוא רעד ןופ עיצקַאדער רעד
 =ָאװער רעד ךָאנ

 . "דנוּב/ ןופ רעטערטרַאפ 1905 עיצול
 - ,טַאר-רעטעּברַא רעגרוּברעטעּפ םעד ןיא

 ,םעדעמ טימ ןעמַאזוצ) ןוא רעדנירג ןַאד -
 דא .א  ווָאירַאטָאלָאז ,יקסוװַאלסַאז
 1146 טַאלּבנכָאװ .ןשידנוג ןופ רעריפ
 וצ ןלַאװ יד תעשּב .ענליוו ןיא 80
 *עד ףיוא טַאדידנַאק עמוד רעט2 רעד

 - ײגעלסור רעטקיניײארַאפ רעד ןופ טַאטוּפ

 . *דגוּבח ןוא עיטַארקָאמעדלַאיצַאס רעשיד

 יניוו .ּבוג רענוװָאק ןוא רעקסּבעטיװ ןיא

 ײעמַא ןייק טריגעלעד 1908---1907 רעט

 ןריפ ןוא ןעלטימטלעג ןעלמַאז עקיר
 רעד ךָאנ ."דנוּכ, ןרַאפ עדנַאגַאּפָארּפ

 .יסור רעד טימ "דנוּבק ןופ גנוקינייארַאפ

 :רַאּפ רעשיטַארקָאמעדלַאיצָאס רעשידנעל
 .ײרַאּפ רעד ןופ .ק .צ ןופ דילגטימ --ייט

 --1909 עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא ,ייט

 .עטכישעג רעשידיי ןופ רערעל 0

 .לדיימ רעד ןיא קיטַאמעטַאמ ןןוא קיזיכ
 עיפָאס ןוא יקסלָאקָאטנַא ןופ עיזַאנמיג
 רעד ןיא ןוא ענליו ןיא שטיװערוג
 עשידי ענעסקַאװרעד רַאפ לושטנװָא
 יא טעּברַאעג קיטייצכיילג ,רעטעּברַא
 רעד ןיא טקילײטַאּב ןוא ײטרַאּפ רעד
 . עלַאגעל עשידנוּב עלַא ןופ עיצקַאדער

 .=יּבלמַאז ,ןטפירשטייצ עלַאגעלמוא ןוא

 1910 .דָאירעּפ םענעי ןופ .לג .ד .א רעכ
 ;גָאלָאװ ןיא טקישרַאפ ןוא טריטסערַא
 דנַאלסױא ןייק ןפָאלטנַא 1911 ,ּבוג רעד
 .יַאּב ,עיצַארגימע ןיא טרָאד ןּבילּבעג ןוא
 רעד טימ ךעלטּפַאשגסיװ ךיז טקיטפעש

 ןדיי ןוא טייצ עטלַא) עטכישעג רעשידיי
 :קיטרַא םעד ןגעו ןּבירשעג ,(ןלױּפ ן'א
 ,יטפנוקוצ, רענַאקירעמַא רעד ןיא ןעל
 .(דנַאלסור ןיא םעד רַאפ ךיוא) טנעיילעג
 . רעשידיי רעד ןגעװ סעיצקעל עכעלטנפע
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 עיצַאּפיצנַאמע ,ןליוּפ ןיא עימָאנָאטװַא
 .זַא .א עּפָארייא-ברעמ ןיא ןדיי יד ןופ

 וצ) טרָאד ןופ ,ןיוו ןיא---.1912 ןופ .װ |
 ,םעדעמ טימ ןעמַאז

 טריטקַאדער (.דנַא .א רעסָארג  ,ןיגלָא
 ןיא ןטפירשטייצ עלַאגעל עשידנוּב יד
 ירַאפ רעטנוא) גרוּברעטעּפ ןוא עשרַאװ
 טפָא ךיז ןגעלפ סָאװ ,ןעלטיט ענעדייש
 ,(?טייצ לד, ,ןעגַארּפ-סנעּבעלװ יוװ) ןטייּב

 :גַאפעגיליװיצ המחלמ-טלעוו רעד תעשּב
 :רעלוּפָאּפ ןבירשעג ,ןיו ןיא רענעג
 "טפנוקוצ, ןיא ןעלקיטרַא עכעלטּפַאשגסיװ
 רעקרָאײװג ןיא סעיצנעדנַאּפסערַאק ןוא
 .עגרעּבירַא 1916 טסּברַאה ."סטרעוורָאפח
 =עריץרעמ רעד ךָאנ ,ץייווש ןייק ןרָאפ
 רעריפ סלַא .,דנַאלסור ןייק--עיצולָאװ
 .כיר רעשיטסילַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ

 ךָאנרעד זיא עכלעו ,?דנוּב , ןיא גנוט
 ,ײטרַאּפ רעד ןיא עקידנשרעה יד ןרָאװעג
 רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא טלַא ןוא
 .עג עיטַארקַאמעדלַאיצָאס רעשידנעלסור
 ַאֹּפ םעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונ
 רעד ךָאנ זיּב ,דנַאל ןופ ןּבעל ןשיטיל
 רָאטקַאדערטּפױה--עיצולָאװער-רעּבָאטקָא
 --"דנוּכא ןופ ןַאגרָא ןלַארטנעצ םעד ,ופ
 ,,עמיטש:רעטייּברַאק

 ידע ןּבעגעגסױרַא טײצ עצרוק ַא עווק
 ,"גנונּפָאה

 1918 יַאמ ,ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעדילַאיצ
 .טימ טריטסערַא םישדח עכעלטע ןעוועג

 ןופ רענייא 1919 ,ןּבעל ןייז רַאּפ הנּכס
 =יטסיװעשנעמ רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד
 ןופ רעריפ ןוא םחסקסג גנוטײצ רעש

 =ןײרַא ןגעק עיציזָאּפַא עשידנוּב רעד
 ײטרַאּפ רעשיטסינומַאק רעד ןיא ןטערט
 וצח רושָארּב רעד ןיא עדער ןייז עז)
 ("דנוּבװ ןופ גנוטלַאּפש רעד

 :וצּפָא ןעגנואווצעג 1920 --- 1919 ןרָאי
 ,טײקיטעט עשיטסילַאגרושז יד ןלעטש

 . ,רּתסא ,קַאװטיל

 ,ס עשיסור יד ןּבעג |

 -טָאמ ןיא רעטעּפש

  יעג טײײצ רעקיֿבלעזרעד וצ
 =ָאס רעד ןופ עסערּפ רעד ןיא טעּברַא

 יד ןיא

 ןיא ןעלקיטרַא עכעלטע קידנענעכער טינ
 עש--.ד .ס עשיסור עלעיצניװָארּפ יד
 .ַאיסוקסיד ןוא (וָאקרַאכ ןיא) רעטעלּב
 ,"רעקעווא ןשידנוּב ןיא ןעלקיטרַא עלענ
 רַאפ ךעלטפַאשנסיװ ןטעּברַא טווורּפעג
 עידעּפָאלקיצנע=רעטעּברַא רעשיסור רעד
  יערקעס ירד יד ןופ רענייא סלַא ןוא

 (ווָאקַאװטיל השמ ןוא הפי םהרבא) ןרַאט
 - ,עידעּפָאלקיצנע-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ
 .גרוּברעטעּפ ןיא ןייארַאפײץרּפ רעד סָאװ
 .רעטנוא עדייּב ;ןעמונעגרעטנוא טָאה
  .ײשרַאפ ּבילוצ רעּבָא ןענייז ןעגנומענ
 :ָאנ .ןרָאװעג לטּב ןכיגניא תוּביס ענעד
 ןײק ןרָאפעגרעּבירַא 1920 רעּבמעװ
 ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,ןילרעּב
 .רַאפ ןַאד ןוא לַאנַאיצַאנרעטניא רעניוו
 =עסָאגעגפיונוצ ןיא "דנוּב , ןופ רעטערט

 =ָאלצַאנרעטניא ןטייוװצ ןוא רעגיוו םענ -

 ןוא ָאטרַאמ .ל טימ ןעמַאזוצ ,לַאנ
 .=עגסױרַא ןַאד .פ טימ ךיוא רעטעּפש

 טפירשטייצ עש--.ד

 ךיז ךיילגוצ ,00014װ0:11460814 88018 װ6
 ,עשטייד ענעדיישרַאפ ןיא קידנקילײטַאּב
 ןעגנוטייצ עשיכיירטסע ,עשירַאציײװש
 עשידיי יד ןיא ךיוא יוִו ,ןלַאנרושז ןוא
 טּפיוהרעד) "סטרעוװרָאפ, ןוא יטפנוקוצ;
 ןיא ןשינעטלעהרַאּפ יד ןגעוו ןעלקיטרַא
 סענעמ .א טימ ןעמַאזוצ .(דנַאלסורנטַאר
 :עטכישעג רעד וצ ךוּבנעײל,ַא ןּבירשעגנָא
 =רעּב ,"קָאטסָאװיח גַאלרַאפ) "לארשי ןופ
 :ףיוא וצ טיירג ןוא (119 ןײז .ן ,1923 ןיל
 :עגח רעד רעּביא עיטַאמָאטסערכ ַא שידיי
 ךופ ךוּבלמַאז ַא ,"םזילַאיצָאס ןופ עטכיש
 ןוא ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ
 .?דנַאלסורנטַאר ןופ טפנוקוצ ידח ךוּב ַא

 =נעמ) בקעי-םולש שטיװָאמַארּבַא
 -- 1836 200 (םירפס=רכומ עלעד

  ןיא דניק טעּביז סלַא .ּבעג (7 8/אזז

 =ַאד עיונעג יד ,בוג רעקסנימ ,עילוּפַאק

 :קפסַא רעטנוא טרוּבעג .ןייז ןופ עט |
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 סע זיא עילימַאפ ןייז ןיא הלּבק סלַא
 (ליטס רעטלַא) רעּבמעצעד רעטס20 רעד

 רעּבָא זיא לבוי רעקירעי:75 ןייז 6
 טרעייפעג

 ו לוװ) 1910 רעּבמעצי
 =ַאַּפ ריע-ןּב ןייז

 טלייצרעד אנריּפ
 ןײלַא ,רּבַא יו ןוא
 :ַאיּב טגָאזעג טָאה
 ילע רע זיא ,ןקיל

 ףיוא ןעוועג רעט |
 (8 --7 רָאי ַא
 'ר ,רעטָאּפ ןייז
 ףַּבִא עיליֿמַאּפ יד) עדיורּב השמ-םייח

 םירפסירכומ עלעדנעמ טָאה שטיװָאמַאר !
 ,תוּביס ּבילוצ ,רעטעּפש טשרע ןעמונעגנָא
 רעד טימ ןדנוּברַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ
 ,טגָאזימ יװ ,ןוא ,"עקזַאקס; רעטנַאנרַאפ

 =עקניה םעד למהרבא ןופ ןעמָאנ ןפיוא
 :עלַאּב עטסגעעזעגנָא יד ןופ רעגייא ,(ןקיד|

 ןוא עסקַאט-לעּב ,לטעטש ןיא םיטַאּב
 ךנּת ןופ רענעק ַא ,טרָאד בר רעשיניורק
 ןבעגעג טָאה ,ןושל-לעּב רעסיורג ַא ןוא
 .ידיי ץלענָאיצידַארט יד םענייז ןוז םעד
 טזָאלעג ךיואןרעּבָא םיא טָאה ,גנויצרעד עש
 סָאװ ,קודקיד וליפַא ןוא ךנּת ןענרעל

 רַאפ ןעוועג טנכעררַאפ טסלָאמַאד ןענַיז .
 העּפשה עסיורג ַא ,םידומיל עקיניזיירפ
 .עג לגניי סענעטָארעג םעד ףיוא טָאה
 סנבואר יסוי דמלמ רעטשרע ןייז טַאה
 ,(סנבואר אּפיל--?סמייח בר המלש? ןיא)
 טַאהעג ןיוש .רֹּבֲא טָאה רָאי 14 וצ
 ןיא ןוא דומלּת ןיא העידי עסױרגַא
 סרעדנוזַאּב ;רוטַארעטיל רעשינבר רעד
 ןעמונרַאפ עיזַאטנַאפ ןייז טָאה רעּבָא
 רָאי 9 וצ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,ךנּת רעד
 ןט14 ןייז וצ ,קיגיײװסיױא ףיוא טנעקעג
 רעד ןּברַאטשעגּפָא םיא זיא רָאיסנּבעל
 םיא ןּבָאה םיבו"ק ענייז ןוא רעטָאּפ
 ןייק -- רעירפ ,ןענרעל טקישעגקעװַא

 "עד ןט0420 םעד ןרָאװעג

 =ַאק ןּבעל לטעטש ןיילק ַא ,שטיוועקמיט
 טָאה רע ּואו ,קצולס ןייק ןַאד ,עילוּפ

 עסיוועג ַא ,רָאי ייווצ טרעגלַאװעגּפָא ךיז
 ןיא ,ענליוו ןיא טנרעלעג רע טָאה טייצ

 ,זױלק סנואג ןיא ןוא הבישי סעלײמַאר
 ןטייווצ םוצ רעטומ ןייז טָאה עלייוורעד
 ןיא רענלימ ַא רַאּפ טַאהעג הנוּתח לָאמ
 ןיא ,עילוּפַאק ןּבעל ,יקינלעמ לפרעד
 ךיז טָאה ,רֹּבַא .טנגעג רענייש ַא רעיײז
 ואוו ,ףרָאד ןיא רעטומ ןייז ייב טצעזַאּב
 סרעטָאפפיטש ןייז טימ טלענקעג טָאה רע
 ןעמַאזנײא ןקיוָאד םעד ןיא; .ךעלגניי
 ןיא רע טּביירש -- לקניוו םענעזָאלרַאפ
 טָאה--עיפַארגָאיּבָאטװַא רעשִיערּבעה ןייז
 טימ ..עוומ ןיימ רימ וצ טקעלּפטנַא ךיז

 ךיא ,ןגיוצעג ךימ יז טָאה ףושיּכ ריא
 . ןירַא דלַאװ ןיא ריא ךָאנ ןײגכָאנ לָאז
 זיא סע ואװ ,םיוּב םענירג ַא רעטנוא
 רעמײבדלַאװ יד טימ .קַױר ןוא ליטש
 טימ ןוא ןסָאלשעג דנוּב ַא רימ יז טָאה
 גנומריו רעד ןוא למיה ןופ לגײפ יד
 טנרעלעג ךימ טָאה ןֹוא ךרע רעד ףיוא
 =ייז ןרעהעג טייצ רעד וצ ",.ןושל רעייז
 ?רעייפ--ןווורּפ עשירַארעטיל עטשרע ענ
 ןיא רוטַאנ רעד ןעגנַאזעגּבױל עקיד
 ןופ רעגייטש ןפיוא הצילמ רעשִיערּבעה
 :עגנָא ךיוא רע טָאה ןַאד ,"ישפנ יכרּבח
 ןיא עמַארד עשירָאגעלַא ןימ ַא ןּבירש
 .סָאטַאצול ןופ טסוג םעד ןיא ןעמַארג
 שידניק עקיזָאד .יד ןיא ."הליהּת םירשילפ
 ןשירַארעטיל ןָא םגה ,ןװּורּפ עוויַאנ
 ןענעקרעד וצ ןעװעג ןיוש ויא ,טרעוו
 :ַאט .רֹּבֲא ןופ ןכירטשדנורג ייווצ יד
 ןוא רוטַאנ רעד וצ עּביל ןייז :טנעל
 רעּבָא גנַאל טינ ,עריטַאס וצ גנוגיינ ןייז
 .ץמוא יד ןטלַאהסיוא טנעקעג .רֹּבַא טָאה
 ןיא ערעפסָאמטַא עקידנקירד ןוא עקיט
 .ףיז טָאה רע ;םײה סרעטָאפפיטש ןיז
 ואֹו ,עילוּפַאק ןייק קירוצ טרעקעגמוא
 ןענרעל טצעזעג רעדיװ ךיז טָאה רע
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 ןייק ויא טיײצ רעד וצ .שרדמ: :תיּב יא
 .+םורַא ןגנַאל ַא ךָאנ .,ןעמוקעג עילוּפַאק
 :יװעג ַא ,תומוקמ עטײװ ןיא ןרעדנַאװ

 .רעקידעקניה רעד למהרבַא רערָאנש רעס
 ;("ןעמורק םעד עקשיפז ןופ ּפיטָאטָארּפ)
 ןוא תוישעמ עכעלרעדנואוו ענייז טימ
 ןילָאו ןכעלקילג םעד ןגעװ םישודיח
 טימ טפירטק סָאװ ,דנַאלסור-םורד ןוא

 טקעװעגפיוא רע טָאה ,"קינָאה ןוא ךלימ |
 ,.רֹּבַא ןקירעי17 םעד ןופ עיזַאטנַאפ יד

 טימ ךיז ןזָאל וצ ןסָאלשַאּב טָאה סָאװ |
 רעטייוו רעד ןיא למהרבא ןקיזָאד םעד |

 ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש .ןײרַא טלעוו
 ןוא עטיל ךרוד ,טרעדנַאװעגכרוד יז
 ןקידברעמ:םורד ןצנַאג םעד

 רעדָא שדקה ןיא קידנקיטכענ ,עילָאדָאּפ

 יד רעּביא קידנעלטעּב ןוא שרדמיתב

 ןיא תועיסנ עקיזָאד יד תעּב .רעזייה
 םענעכָארּבעצ/ םעד

 *רכומ עלעדנעמ וצ דוסי רעד ןרָאװעג

 .סָאװ ,עשטַאילק רעד טימ לדייּב סמירפס
 ןצנַאג םעד ריא טימ סָיוא טרָאּפ רע
 יא ןוא גנעל רעד ןיא םוחּת ןשידיי
 ןיא ןיא .רֹּבַא לגנִיי סָאד .טיירּב רעד

 =עג רערָאנש ןעמורק םעד ןופ טנעה יד |
 ןּבײלק ֹוצ לטימ טכעלש ןייק טינ ןעו , 
 םיא למהרבא טָאה קצול ןיא ; תובדנ)

 סהיבג ַא רַאפ ןענכדשרַאּפ טווּורּפעג ךיוא
 | יתונכדש ײּברעד ןּפַאכ וצ ידּכ ,רעטכָאט ַא
 .,טזָאלעג טינ רעּבָא ךיז טָאה .רּבַא ,טלעג -
  ףיז רע טָאה לַאפוצ ןכעלקילגַא ךרוד

 .םענייז טימ ןפָארטעג רעטעּפש געו ןיא
 רע זיא םיא קנַאדַא ןוא רבח:טנגויַא

 סרערָאנש םעד ןופ ןרָאװעג טזיילעגסיוא =

 .ןייק ןעמוקעגנָא ךעלדנע זיא ןוא טנעה|
 ,ץינעמַאק  טקידנעעג ךיז טָאה סע ואוו

 ןייז טָאה סָאװ ,העיסנ ענדָאמ.הנושמ ןייז |
 ליפ יױַא ןּבעגעג עיזַאטנַאפ רעגנוי

 .ןופ טנַאק
 .ןוא עניַארקוא ,ןילָאװ רעּביא ,דנַאלסור

 .ןיא ןסיו ןייז

 רעד טימ עלעגעוו
 / טגיילעג זיא עּפַאקש רעטרעגָאמעגסוא

 / ר רעדניק עשידי ןענרעל וצ טייקיט |

 .ןזיירק עשיליּכשמ -

 .,1866 ןיא סױרַא זיא

 וַא רעמעפש טָאה רע ןכלעוו אש
 - :ערעסערג ענייז ןיא טצינרַאּפ ךעלקילג
 ַאק ןיא .קרעװרעטסימ ערענעלק ןוא
 ?וקוצנײרַא ןּבױהעגנָא רע טָאה ץינעמ
 .ןשידיי ןוא ןשִיערּבעה ןטנַאקַאּב םוצ ןעמ
  ײָעּפש) רעּבָאלטָאג רעּב-םהרבא רעטכיד
 רעד ןיא .רּבַא ןופ טרעדלישעג רעט
 .=לעװ ,(ןַאמטוג ןופ-טלַאטשעג רעלעדייא
 ןײז ןיא טקריװעגטימ ליפ טָאה רעכ
 .-סרעּבָאלטָאג ,גנולקיװטנַא רעקיטסַײג
 . ,שיסור טנרעלעגסיוא םיא ןּבָאה רעטכעט
 / ןעמַאזקע ןּבעגעגּפָא .ןוּבשח ןוא שטייד

 :טמיטשַאּב 1856 רע יא ,רערעל ףיוא

 יינעמאק רעד ןיא רערעל סלַא ןרָאװעג
 | .לושסגנוריגער רעשידי רעצ

 א * רעבָאלטַאג טָאה רעטעּפש רָאי ַא
 ,31 אַ -?ריגמהז

 ,ומּת ג"כ ,גנַאגרָאי רעטשרע
 עשירַארעטיל עטשרע ןייז טקורדעגּפָא
 -- "ךונחה רבד לע בתכמק טעּברַא
 - =ייב רעד ןוא ללכּב גנויצרעד רעד ןגעוו

 1858 רָאי ןיא .ןשינעטנעק-ךַאפ ןוא שיס
 .ײױַאּב ןייק ןגיוצעגרעּבירַא ךיז .רּבַא טָאה

 .=גָא טסנרע ךיז טָאה רע ואוו ,וועשטיד
 רעשירַארעטיל טימ ןּבעגוצּפָא ןּביוהעג
 :ךַאפ רע טָאה 1860 רָאי ןיא .טייקיטעט
 5נֹוא .ןעלקיטרַא גנולמַאזַא טכעלטנפע

 רע אוו ,"םולש טּפשמא לטיט ןרעט |
 יבצ-רזעילא ןפירגעגנָא ףרַאש טָאה

 / =ַױק רעטסנרע רעטשרע רעד ,לעפייווצ
 / =יִל רעשיערּבעה רעד ןיא וװּורּפ רעשיט

 טכַאמעג לכיּב סָאד טָאה ,רוטַארעט
 טָאה רָאטװַא רעגנוי רעד ןוא םשורַא
 יד ןיא ןעװעג םש:הנוק ךיילג ךיז

 גנולמַאז עטייווצ ַא
 עשיטסיצילּבוּפ ןוא עשיטירק ענייז ןופ
 ."טּפשמ ןיע, לטיט ןרעטנוא ןעלקיטרַא

 וװעשטידרַאּב ןיא
 טימ ןעגנַאגעגפיונוצ טנעַאנ .רּבַא ךיז זיא

 י +ן"ירת
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 :טפירש ןשידיי.שיסור ןטסואוַאּב םעד

  קָאטשניּב ּבײל ,רעוט-ללּכ ןוא רעלעטש

 -רַאפ ךיז טָאה רע ןכלעװ טימ ,(עז) -
 ןפיוא טפַאשדניירפ רעמיטניא ַא ןיא ןדנוּב
 ןרָאװעג ךיוא זיא רע ;ןּבעל ןצנַאג

 טסישידױיײ םעד טימ טעדנײרפַאּב רעייז

 ףיוא טַאהעג רעכיז טָאה רעכלעוו ,(עז) |

 קידנקעװרעד ,העּפשה ַא םיא

 .ךַארּפש רעשידיי רעד וצ סערעטניאַא
 ,עטשרע ענײז ןרעהעג טײצ רעד וצ

 ענעגנולעג סקירעּביא טינ ךָאנ תמא

 גנולייצרעד יד :קרעװ עשיטסירטעלעּב

 ןיא ןּבעגעגסױרַא ,(1862) "בטיה ודמלא

 רעטרעדנערַאפ דעד ןיא םורַא רָאי 6

 םעד ןופ םרָאפ רעטרעסערגרַאפ ןוא

 טרעװ סע ואוו ,"םינּבהו תובאה? ןַאמָאר
 םעד ןשיװצ ּפמַאק רעד טרעדלישעג

 ?עגפיוא רעד ןוא רוד ןשיטַאנַאפ ןטלַא

 ּבײל טָאה 1867 ןיא) .טנגוי רעטרעלק
 ןקיזָאד םעד ןּבעגעגסױרַא קָאטשניּב

 . ןיא ;גנוצעזרעּביא רעשיסור ןיא ןַאמָאר |
 רעשיערּבעה רעטרעסעּבעגסיוא רעײנַא

 ןיא טקורדעג רע !יא עּבַאגסױא
 :רכומ ילדנמ יבתּכ לּכז ןוכ דנַאּב ןטירד
 זיא שידיי ףיוִא ;1912 ,סעדָא ,"םירפס
 =א רעד ןיא 1923 ןיא טשרע סױרַא רע
 תובאה, ןיא .(םיוּבלעּפע .ּב ןופ גנוצעזרעּב
 ןיא ךָאנ ןּבירשעג זיא סָאװ ,יםינּבהו
 שדוק=ןושל ןקידהצילמ ןקילָאמַא םעד
 :נעט עפרַאש יד טימ ןעגנורדעגכרוד ןוא
 .ןגיא יד ויא ,הלּכשה רעד ןופ ןצנעד
 =וַא םעד ןופ טייקכעלנעזרעּפ עקיטרַא
 חוּכ רעצנַאג רעד .טלוּב יוזַא טינ ךָאנ רָאט
 :טנַא ךיז טָאה טעטילַאניגירָא ןייז ןופ
 ךיז טָאה רע ןעו ,ןַאד טשרע טקעלּפ

 ,קלָאפ ןופ ךַארּפש רעד ֹוצ טדנעוװעג

 ןּבירש ןעמענ
 טימ רעלעטשטפירש ַא רַאּפ ךָאנ טרפּב
 רעשירַארעטיל רעד ןיא ןעמָאנ ַאזַא

 גנַאגרעביא |

 :("ןורּכז רפסח |

 .םיא ןיא

 .םעד

 .,טַײצ רענעי ןיא שידיי

 --,טַאהעג ןַאד ןיוש טָאה .רּבַא יװ ,טלעוו

 ןגָאמרַאפ טפרַאדעג ןעמ טָאה וצרעד
 .טסיירד ןוא הרובג עקיטסַײג ערעדנוזַאּב ַא |

 םעד ןגעװ טּבײרש ןײלַא ,רֹּבַא ,טייק
 רעשידי רעד וצ םענײז

 ןיא עיפַארגָאיּבָאטװַא ןייז ןיא) ךַארּפש
 וצ ךיז ךיא קוק טָאז -

 קלָאפ רעזנוא ןופ רעגײטשסנּבעל םוצ
 ןיא ךָאנרעד ןלײצרעד םיא ליװ ןוא
 =כערג רעד רעּבָא ,ךַארּפש רעקיליײה רעד
 ךָאד טײטשרַאפ קלָאפ ןופ לייט רעט
 טדער ןוא ךַארּפש עקיזָאד יד טינרָאג
 רעּביירש םעד טצונ סָאװ טנייה .שידיי
 ?סנצרַאה ןייז ןוא ענייז ימ עצנַאג) יד

 קלָאפ םעד טגנערּב רע דלַאּביװ ,רעגַאּב

 רַאפ--עגַארפ עקיזָאד יד ?טינ ןצונ ןייק

 :עג טינ ךימ טָאה--! ךיא טעּברַא ןעמעוו

 סיורג ןיא טכַארּבעג ךימ ןוא ןעור טזָאל

 יד ,רעּבײרש ערעזנוא .,.,טיהנגעלרַאפ

 שיויי ףיוא טקוקעג ןּבָאה ...ןושלה:ילעּב

 רעטסערג רעד טימ ןוא ּפָארַא ןּביױא ןופ

 *ןּביירש זַא ,קנַאדעג רעד ,,,גנוטכַארָאפ

 ,ןקירעדינרעד ךיז ךיא לעװ ,שידיי קיד

 רעד רעּבָא ;טנָאלּפעג רעײז ךימ טָאה

 =עג רבוג טָאה ןעגנערּב וצ ןצונ קשח
 ּבָאה ךיא ןוא ,השוּב עשלַאפ יד ןעוו
 סע סָאװ ןייז לָאז :טגָאזעג ןיילַא ךיז וצ
 םעד רַאפ ןעמעננָא ךיז לעװ ךיא---ליוו

 / ףעלצונ לעװ ןוא שידיי םענעסיוטשרַאפ -
 .עגנָא ךיז טָאה ױזַא ."קלָאפ ןיימ ןייז
 ,רֹּבא ןיא דָאירעּפ רעטייווצ רעד ןּביוה
  ןּבײרש ןּבױהעגנָא טָאה רע ןעוו ,ןפַאש

 =ַאֹּפ יוַא רעטעּפע םעד רעטנוא שידיי
 .ןעמָאנ םענערָאװעג טּבילַאּב ןוא רעלוּפ
 עטשרע סָאד .םירפס:רכומ עלעדנעמ
 םִינָאדװעסּפ ןקיזָאד םעד רעטנוא קרעװ
 רעדָא ,עלעשטנעמ עניילק סָאד ןעוועג זיא
 קחצי ןיפ גנוציירשעב-סנעּבעל ןייא
 םעד ןיא טכעלטנפערַאפ ,"ףיקּת םהרבא

 םעד ןוא .רֹּבַא ןָא טינ) סָאװ-רָאנ טסלָאמַאד !
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 .גירגעג גנוקריוו סעצישפיל ןטנָאמרעד
 -- 45 ןאמ ,1863) "רשבמ לוקח (ןטעד |
 לָאמ עקיגיײא רעטעּפש ןוא (6 ,א8 1864 -

 =עגסױרַא ןעגנוטעּברַאַאּב עיינ ץלַא ןיא
 ,עגליוו ןיא טשרעוצ) םרָאפכוּב ןיא ןּבעג
 טָאה "עלעשנעמ עניילק סָאד/) (6
 ,רּבַא ןֹוא ,גלָאפרע סיורג רעייז טַאהעג
 ןָא ןאד ןופ זַא ,הדומ ןײלַא ךיז זיא
 רעד וצ טפעהַאּב המשנ ןיימ ךיז טָאהא

 יז ּבָאה ךיא ןוא (תידוהי) ךַארּפש רעשידיי
 .רֹּבַא -- "קיּבייא ףיוא רימ וצ טסנקרַאפ
 רעד רעטנוא ןעניפעג טסלָאמַאד ךיז טָאה
 =רוטַאנ-שיטסיװיטיזָאּפ םעד ןופ העּפשה
 :לעוװעג טָאה סָאװ ,טסיײג ןכעלטּפַאשנסיװ)
 ץנעגילעטניא רעשיסור רעד רעּביא טקיט
 םעד טימ ןוא ,ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא/

 .עשידיי יד ייּב ךיוא ןקעוורעד וצ קעווצ
 טפַאשנסיװרוטַאנ וצ סערעטניא ַא רעזעל

 .עסיורג יד שִיערּבעה ןיא טעּברַאַאּב רע טָאהי

 ןרעטנוא ץנעל .ּפָארּפ ןופ עטכישעגרוטַאנ
 ןגעװ ,דנַאּב |} "עבטה תודלוּתל לטיט
 ---לגייפ ןגעװ ,{| ,1862---סרעגיוזכלימ
 --םיצרש ןוא סעיּביֿפמַא ןגעוו ,ןן}ז ,7
 גלָאפרע סיוױג טימ קידנעייז רבוג 2
 ןפַאש םייּב ןטייקירעװש ערעייהעגמוא יד

 עשיגָאלָאָאז עשיערּבעה עקירעהעג יד |
 רעּבָא ,עיגָאלָאנימרעט ןוא רוטַאלקנעמָאנ |

 העדּב טַאהעג טָאה רע זַא ,סיוא טזייוו
 ךיוא ןּבעגוצסױרַא טעּברַא עכעלנעַא |

 ןופ ןעגנירד ֹוצ זיא סע יװ ,שידיי ןיא
 יניפשטניוװ סָאדװ :עלעכיּב ןיילק ןַײז
 רָכילטיא ןעק םעד טימ סָאװ --- לרעג
 ץרַאה ןייז סָאװ ץלַא ןכיירג רֶד שטנעמ
 םעד ךרוד ןעק נוא ,טרעגַּב נוא טשניוו
 .םעד .טלעװ רעד ןיא ךיז ןייז ךילצטינ
 עשטייד רעד ןיא ןעּבירשעג טָאה רפס
 דנַאלססור ןופ ןנַאמהטַאר שריה עכַארּפש
 ןיא טקורדעג לָאמ ןעטשרע םוצ זיא נוא
 טנַײה .,1864 1ױהקַָארּב אייּב גיצּפייל
 ןיא ןירָאװעג טצעזעג רעביא רע זיא

 - ןערָאװג ןּבעגג סױרַא נוא שטייד שעדוי
 םירפס רכומ ילעדנעמ ןופ ללּכה תבוטל
 . םעד ןופ רבחמ רעד -- שיא תאמ --

 שרחה סופדּב -- עלעשטנעמ םעניילק |
 .,(1864 עשרַאו) "ןהָאזנעּבעל ףסוי 'ר לש
 רימ ןעניפעג עלעכיּב ןקיזָאד םעד ןיא
 :נעמוק רעד ןופ טינרָאג יװ טוג ױזַא
 רעטנוא רענייז עעּפָאּפע רעסיורג רעקיד
 םַאנסױא רעד טימ) לטיט םענעגייא םעד

 ןוא ןעקלעמש יר טימ השעמ רעד ןופ
 ןענייז טרעקרַאפ ;(לרעגניפשטניוו םעד

 .  יצּפש ןענייז סָאװ ,ןלעטש ןַאהרַאפ ָאד

 קרעװ ערעדנַא ענייז ןיא ןיירַא רעט
 תועסמש ,"רעמורק רעד עקשיפח יו)
 עטשרע עקיזָאד יד ;("ישילשה ןימינּב

 בִגַא) "לרעגניפשטניוש ןופ עּבַאגסױא
 ---טייהנטלעז עשיפַארגָאילּביּב עסיױרגַא
 ןופ ץיזַאּב ןיא רַאלּפמעזקע רעקילעפ ַא
 ןעניד טלָאזעג טָאה (ךַײרנַײװ סקַאמ
 עבַאגסױא ַא רַאפ טקעּפסָארּפ ןימ סלַא
 - ןשיװצ טּפַאשנסיװ יד ןריזירַאלוּפָאּפ וצ
 םיא זַא ,תועמשמ ;םלוע ןשידיי םעד
 :ָאד םעד ןעלטימ יד טלעפעג ןּבָאה
 ללכּב ןכעלקריװרַאֿפ וצ ןַא;ּפ ןקיז
 טינ טעּברַא עשירַארעטיל יד םיא טָאה
 ,ץנעטסיסקע ןייז ןרעכיזרַאפ טנעקעג
 יז ןַאד ךיז רע טגָאלּפ לעירעטַאמ ןוא
 ןקירעױרט םעד קידנליט ,רעװש רע
 - ןיילַא-םירבחמ עקיטלָאמעד יד ןופ לרוג
 =רַאפ ןפרַאד וצ עטנַאקַאּב ךרוד רעדָא
 טָאה סָאד סָאװ ,קרעװ ענייז ןטיירּכש
 יד וליפַא טקעדעג טינ סליײטנטסיימ
 יד ןיא ,ריּפַאּפ ןוא קורד ףיוא תואצוה
 טגָאלק קַאטשניּב דניירפ ןייז וצ ווירּב
 ןייא ןיא ןטלַאהעג ּבָאה ךיאז :ךיז רע
 קלָאפ ןיימ ןופ ןצונ םעד ןגעוו ןטכַארט
 ןגעװ ןגרָאז וצ ןסעגרַאפ ּבָאה ךיא ןוא
 ןעװ ,טציא ןוא ,רעדניק עניילק עניימ
 / עסיורג ןיימ רָאלק רימ רַאפ טייטש סע
 ךיא רעוו ,דניזעגזיוה ןיימ ןגעק טכילפ
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 =יימ עלַא ךָאנ .זַא ,קידנעעז ,טרעטיצרַאפ

 :ײק ףימ טמוק עינַאװערָאה ןוא ימ עג
 ןפיוקרַאפ ּבילוצ ."ףליה וצ טינ רעג
 ןליפַא סיוא טּפָא םיא טמוק רעכיּב ענייז
 5ַאֹּב ערעכיזַא טכוז רֶע ,ןרָאפוצמורַא
 =רערעל ַא ןגעוו ךיז טימַאּב ,גנוקיטפעש
 .רעד טמוק טייצ עגנַאל ַא רעּבָא ,עלעטש
 :פיוא םעד טול .סױרַא טשינרַאג ןופ
 "הלּכשה יציפמ הרבחש רעד ןופ גָארט
 סיקסיַאװָאליא ןצעזרעּביא ךיז רע טמענ
 ןופ רַארָאנָאה ַא ראפ עטכישעג עשיסור
 רעד ּבילוצ רעּבָא ,ןגיוּבקורד ַא לּבור 0
 טּביולרעד ךיז טָאה רע סָאװ - ,טייהיירפ
 =יףטַאּפ יד טיצ ,גנוצעזרעּביא רעד ןיא
 ,גנולעטשַאּב יד קירוצ הרבח עשיטָא
 ןרעוװ ןגיוּב 4--3 עטשרע יד זיולּב ןוא
 .ימָאק רעסעדָא טעד ןופ ןּבעגעגסױרַא
 םימיה ירבד,) "הלּכשה יציפמח ןופ טעט

 םורַא ךיוא ךיז טגָארט- ,רּבֲא ,(?םיסורהל
 :ייצ ַא ןּבעגוצסױרַא טקעיארּפ םעד טימ
 ,טנַאלּפעג יז רע טָאה הליחּתכל ;גנוש

 רימ יו ,סמעןּבח לטיט םעד ןופ ןעג
 וצ וויּב ַא םענייז ןופ רָאװעג סע ןרעוו
 רעּבָא רעטעּפש ,(1867 .ָאי ןופ ןקָאטשניּפ
 ,גנוטײצ רעשידייַא ןגעװ רע טכַארט
 :רעטעּפ ןייק ןלופַא םעד ּבילוצ טרָאּפ
 ףיוא קידנקוק טינ רעּבָא ,(1871) גרוּב
 . יפָאװ עשידיי יד ןופ עיצקעטָארּפ רעד
 טימ ץנעדיזער רעד ןיא ןזיירק ?עלעיצ
 :יגער יד טָאה ,שארּב גרוּבצניג ןָארַאּב
 ןוא ,ןּבעגעג טינ שינעּביולרע ןייק גנור
 זיּב) ןתולדּתשה עקידרעטעּפש יד ךיוא

 :עג ןענײז ןינע םעד ןיא ענייז (6
 טעּברַא עשירַארעטיל ןייז .טסיזמוא ןעוו
 .ףיוא טינ עלײװרעד טרעה שידיי ןיא
 עמַארד ןייז סױרַא רע טיג 1869 ןיא
 :טטדָאטש עדנַאּב איד רעדָא עסקַאט אידש
 :רעביא 1872 ;רימָאטישִי) "תובוט ילעַּב
 ןיא ןענישרע 1884 ,ענליו ןיא טקורדעג

 .עזרעּביא רעשיסור רעד ןיא ןבל:הדש
 עכלעוו ,יקסװָאקירטעּפ מ"י ןופ גנוצ
 - =יזָאד יד ,(ןעוועג ןלעפעג טינ .רֹּבֲא זיא
 טייל.סלהק יד ןגעק עייטַאס עפרַאש עק
 יב סױרַא ןעיצ סָאװ ,רעריפלדער ןוא
 יד ןופ ךרַאמ םעד עסַאמ רעמערָא רעד
 .רַאּב יד ןפָארטעג קרַאטש טָאה ,רענייּב
 :1ואווצעג זיא .רּבַא ןוא ,לנּפ רעוועשטיד
 ;װעשטידרַאּב ןזָאלרַאפ וצ ןעװעג ןעג
 ןיא עילימַאפ ןייז טימ ךיז טצעזַאּב רע
 ּפַא ןכיגניא טיג רע ואוװ ,רימָאטישז
 :ףָאד רעד ןיא רעניּבַאר ףיוא ןעמַאזקע
 םעד טָאה רע םגה ;} לוש-רעניּבַאר רעקיט
 ןייז רעּבָא ;ןטלַאהעגסיױא טוג ןעמַאזקע
 זיא עגָאגַאניס רעד ןיא השרדעּבָארּפ
 יאר ןייק טָאה רע ,לַאקידַאר וצ ןעוועג
 יטיצ עז) ןעמוקַאּב טינ טַאטסעטַא-רעניּב

 =ייוו זיא דמעמ ןייז ןוא ,(תונורכז סנָאר
 ןעמַאזוצ .טרעכיזרַאפ טינ ןּבילּבעג רעט
 ןַאד ןעוועג זיא רעכלעוו ,קָאטשניּב טימ
 רערימָאטישז* םייּב ?דיי רעטנרעלעג;
 .יא ַא 1869 סױרַא רע טיג ,רָאטַאנרעּבוג
 רעדח קרעװ סנרעוו לושז ןופ גנוצעזרעּב
  סָאד ןעװעג בגא זיא'ס) "ןָאלַאּב:טפול
 ןופ קרעװ ענענישרע סָאװ-רָאנ עטשרע
 - ינַארפ םענערָאװעג טמירַאּב רעטעּפש רעד
 --םורַא רָאי ַא ןיא ןוא (טסינַאמָאר ןשיזיוצ
 .ןעגנולשעגנייא טָאה סָאװ ,שיפ רעדח
 ,"רשבמ לוקח ןופ עּבַאגסיוא) "איבנה הנול
 יה ןופ גנוּבײרשַאּב ַא --- (1870 ,סעדָא
 עשיליּכשמ טימ ןטכָאלפרַאפ ;שיפ
 ןסיורג םעד רעּבָא טזיײװ סָאװ ,ךעלטשפ-
 ןטײרּפשרַאפ וצ .רּבַא ןופ סערעטניא
 יד ןשיװצ תועידי עכעלטפַאשנסיװרוטַאנ
 ךױא ןיוש זיא טייצ רענעי וצ .ןסַאמ
 .ןופ חסונ רעטשרע רעד טכעלטנפערַאּפ
 --(1869 רימָאטישז) "ןעמורק םעד עקשיפ,

 ןיא ךעלטייז 45 ַא ןופ עלעכיּב ןיילק ַא
 .ןטירד ןיא טשרע זיא סע ןכלעוו ןופ ,,166 -

 ןיא ,1876 ןופ -- רעטייוװצ .רעד) חסונ
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 טינ לָאמנייק זיא ,רעגינ .ש ןופ ץיזַאּב |
 ?טיוא 8 ןופ (ןרָאװעג טכעלטנפערַאפה

 ןענעק רימ סָאװ ,ךוּב סָאד ןסקַאװעג
 "יד זיא חסונ רעטרעפ רעד) רעטציא
 :ָאנ ןרעטנוא גנוטכידרעּביא עשיערּבעה
 רָאי רָאּפ ַא ןיא .("םינצּבקה רפסח ןעמ

 עשטַאילק אידח ןָא רע טּבײרש םורַא = |
 ,השעמ ַא --- םייח ילעּב רעצ רעדָא
 ןעשיװצ טרעגלַאװרַאפ ךיז טָאה סָאװ
 :עגושמ םעד קילארשי ןופ םיבתּכ איד
 - טצעזעגרעּביא 1886 ;1873 ענליוו) "םענ
 נַאשָאני סנעמעלק ךרוד שילױוּפ ןיא

 רַאפ = | ןופ גנוצעזרעּביא לעשיסור רעד
 .ַאילקװ רעד ןופ ןעלטיּפַאק עטשרע יד |

 יעגּפָא 1891 םססאסת'ט רעד זיא "עשט
 .(םישדח עכעלטע ףיוא ןרָאװעג טלעטש

 .+רעווקרעמ עקיזָאד יד סָאװ ,םשור רעד
 -עג זיא ,טכַאמעג טָאה עירָאגעלַא עקיד

 ,קרַאטש רעַײהעגמּוא ןעוו

 ,טיירּב
 רעּביא װַאטסוא, םעד רעּביא .רֹּבַא ןַאד
 ,(1874 רימָאטישז) "טסָאניװָאּפ יקסניָאװ

 --"לעדוי סָאדװ עמעָאּפ יד סױרַא טיג
 אי מ"ע םיריש ןיא השעמה-רוּפיס ַא

 |} ן"מ ,לעדוי ךַצפ :ָאטָאמ ַא טימ תועונּת
 רהעז זיא ןּבעל ןײד ,לעדוי רעקנַארק
 1875 עשרַאװ ,לייט 2) "לעדיל גירעיורט ַא

 :ַארג עשירָאמטלַא ןיא טרעװ סע ואוו
 ןופ עטכישעג יד ןּבעגעגרעּביא ןעמ
 ינעמ ויּב הרוּת ןּתמ טייז קלָאפ ןשידיי

 עסיורג יד קידנצַאשּפָא .ןטייצ סנָאסלעד
 קלָאפ ןוַאפ ןעק סע סָאװ ,גנוטײדַאּב

 ןופ גנוטכידרעּביא עשידיי עטוג ַא ןּבָאה
 תורימזח :סױרַא ,רֹּבַא טיג ,תוליפּת יד
 יאצומלו תּבש םויל תּבש ליל לארשי

 .ןיא טשטייטרַאּפ תורימז עקידתּבש--.תּבש

 .טיא ידכּב ,טרעלקרעד טוג ןוא םיריש

 ןעהעטשרַאּפ לָאז רעדנוזעּב דוי רעכיל

 אייז ןייש איוו .,טרעוו ןרעייהס רעייז

 - ןוא (טרעדנעעגה

 .רֹּבַא ןוא
 רעיײז ןסקַאװעגסיױא זיא טעטירַאלוּפָאּפ

 טצעז ןקָאטשניּב טימ ןעמַאזוצ|

 ,םירפס רכומ ילעדנעמ

 ;1815 רימָאטישונ "רעדנואוו סטָאג ַא ןינעז
 לסיּב ַא עּבַאגסױא-ײליּבי רעד ןיא

 .:םגרותמ ,הריש קרּפװ
 .םילוקשו םיזורח םירישּב תידוהי ןושלל

 הבותּכ החיתפ םע תועונּת א"י מ"ע
 .תו הריש קרפ רבד לע ק"הלּב
 . 31815 רימָאטישז) "םעט בוט שוריּפ םעו
 "נעעג טינ עּבַאגס'וא-ײליּבי רעד ןיא

 ןיא רעּביא ךיוא ןַאד טצעז רע .,(טרעד
 "לָאמניײק) םיליהּת םעד ליטס ןקיּבלעזמעד
 רעטעֿפש ןוא ןרָאװעג טקורדעג טינ
 צרעדנַא ךס ַא טימ ןעגנַאגעג ןריולרַאפ
 ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפ ןוא (ענייז םיבתּכ
 ןגעװ ענליו ןופ םָאר עמריפ רעד טימ
 .,"החנמ ןּברקח ןופ גנוצעזרעּביא רעיינ ַא
 . =קעגסױרַא טשינרָאג זיא ןופרעד רעּבָא
 םעד ןופ גנוליטטימ רעד טיול) ןעמ
 םָאר עמריפ רעד ןופ רעטלַאװרַאפ
 ןסױרג םעד ּבילוצ -- ןָאזנעגיפ 'ה
 =ָאפעג טָאה .רֹּבַא סָאװ  ,רַארָאנָאה
 סױרַא .רֹּבַא טיג 1878 רָאי ןיא ,(טרעד
 סָאד --ישילשה ןימינּב תועסמ רוציקזה

 =עב=עזייר ַא רעדָא העיסנ איד טסייה

 --ןעטירד םעד ןימינּב ןופ גנוּביירש

  =רעפ תועיסנ עניײז ףיוא זיא רע סָאװ
 ירה יד רעטנוא שזַא טיי טעה ןעגנַאג
 .ךעהעועגנָא גונעג ךיז טָאה ינוא ,ךשוח
 ,ןעכַאז ענייש םישודיח טרעהעגנָא נוא
 ןירָאװעג ןעּבעגעגסױרַא ןענייז אייז סָאװ
 טנײה גוא תונושל םיעבש עלַא ןיא

 - .תולדּתשהּב -- ןושל רעזנוא ןיא ךיוא
 *ןושאר רכס

 ַאשָאנוי .(1878 םָאר גַאלרַאּפ ,ענליוו)

 .,שידי טנרעלעגסיוא לעיצעּפס ךיז טָאה
 :סײמ עקיוָאד סָאד ןצעזרעּביא וצ ידּכ
 (000808201 שילױּפ ןיא קרעװרעט
 .*וּפ ןופ ;1885 עשרַאװ ,2ץ00ש800
 =עג טצעזעגרעביא ךױא סע זיא שיל
 ,שיסור ןיא ןרָאװ -
 "לשילשה ןימינּב תועסמז ךָאנ (שיכעשטר

 ןיא ןוא ,1828 ןַאזַאק
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 =נעל ַא ןעמוקעג גנופַאש .רֹּבַא ןיא זיא |
 ןייז סיױרַא ךָאנ טיג רע ;הקספה ערעג
 רַאדנעלַאק רעכילצינ רעד, ךיּברָאי
 ןוא ז"לרת) "ןדי עשיסור איד רַאּפ
 ןוא ט"לרּת ,רימָאטישז ןיא ת"לרּת
 ,(סעדָא ןיא ג"מרּת ,ענליוו ןיא ם"רּת
 ןוא ןשיפַארגָאילּביּב ןייר ַא טָאה סָאװ |

 "םירחוסה חולק ךיוא ,טרעוו ןכעלכַארּפש
 :עלעּב סלַא רעּבָא ,(1879 ענליוו)
 ןופ ןצנַאגניא רע טדניװשרַאפ טסירט
 קָאטשניּב ףַארגָאיּב ןײז  .טנָאירָאה
 1877 רָאי ןופ/ :בגא םעד ןגעוו טּביײרש
 ,.רּבַא י"ש ןופ ןגעל ןיא ןעײטשטנַא
 טינ לָאמנײק זיא לרוג רעד ןעמעוװ וצ

 .כוא ענױזַא ,קיוענג סקירעּביא ןעוועג
 ןדעי ּפָא םיא ייּב ןעמענ סָאװ ,ןדנעטש
 טיג ..טעּברַא רעשירַארעטיל וצ קשח

 ןגָאלק טלָאמעד ךיז .רֹּבֲא טגעלפ ןטלעז
 :בצמ ןטקירדעג שילַארָאמ ןייז ףיוא

 =םיוא טײטַאּב סָאד ןטכַארט ןרעהפיוא,
 ,רימ רָאפ זיא ןטכַארט ןוא ,ןבעל ןרעה
 ןיא חומ ןיימ ,ךעלגעממוא ןיוש ,ךיז טכַאד
 ץרַאה סָאד ןוא ַײלּב טימ ןסָאגַאּב יװ
 ןוא ,"ןייטש א ןיא טלדנַאװרַאפ רימ זיא
 ,רּבַא ןופ רעּבעגסױרַא רעד ,גרוּבזניג .ש
 שטָאכ/ :טקרעמַאּב ,ןקָאטשניּב ֹוצ ווירּב
 טניז רעּבירַא רָאי 40 טעמּכ ןענייז סע
 ,לקיטרַא ןייז ןּבירשעג טָאה קָאטשניּב
 טינ טציא וליּפַא ךָאנ זיא ןגעווטסעדנופ

 ךעלריפסיוא ןדייר וצ טייצ יד ןעמוקעג |
 ןּבָאה סָאװ ,ןדנעטשמוא עלַא יד ןגעוו
 .רֹּבַא טקירדעג ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא
 | .לֹּתַא םיא ןופ טכַאמעג טינ ריש ןוא -

 ּבעג ,שטיװָאמַארּבַא ליַאכימ (*

 סָאװ ץוחַא זַא ,ןזײװנָא רָאנ ןלעװ רימ
 ןייז ןריולרַאפ טייצ רענעי ןיא טָאה רע
 עטּבַאגַאּב רעייז עגנוי ַא) לעשַאר רעטכָאט
 {*ןוז רעקיצנייא ןייז סָאװ ,(ןירעלטסניק/

 טריטסערַא תוּביס עשיטילַאּפ תמחמ זיא
 .=רַאפ רַאי עכעלטע ףיוא ךָאנרעד ןוא
 =יוא ךָאנ ןעוװעג ןענייז ,ןרָאװעג טקיש
 =ַאכ ךיוא ,ןדנעטשמוא ערעווש עכעלרעט
 םיא ןּבָאה סָאװ ,ןטייהנגעלעגנַא-ןעילימ
 סלַא יא ךיילגוצ טֹוירַאּב ףיט רעייז
 . ,תורצ עלַא יד ןוא -דיי סלַא יא שטנעמ'

 רעד ןופ יװ דנַאנַאכָאנ ךיז ןּבָאה סָאװ

 ףיוא ןּבָאה ,רֹּבַא ףיוא ןטָאשעג החכֹוּת)

 ןיז טריױילַארַאּפ קידנעטשלופ גנַאל

 -עטַאמ ןייז ּבילוצ ."טייקיעפ-סגנופַאש

 עלעטש יד ןָא רע טמענ עגַאל רעלעיר |
 =דומלּת רעד ןופ רעטלַאװרַאּפ ַא ןופ
 ףיז טצעזַאּב רע ואו ,סעדָא ןיא הרוּת
 םיא טָאה עלעטש יד 1881 רָאי ןיא
 / טָאה יז רעּבָא ,טיורּב לקיטשַא ןּבעגעג
 =רךַא ,טייצ עסַאמ ַא םיא ןופ טרעדָאפעג
 ןגעלעג יא םיא ףיוא .ימ ןוא טעּב
 =יפנָא עשיגָאגַאדעּפ עצנַאג יד רָאנ טינ
 יד ךיוא רָאנ ,טלַאטשנַא רעד ןופ גנור
 ןענייז ךָאנ וצרעד ;עוויטַארטסינימדַא
 ןטײקכעלמענעגנַײאמוא יד ןעמוקעגוצ
 רעד ןופ םיאּבג עקיצרַאהּביל יד טימ
 ןקַאטשניּב  וצ ווירּב יד ןיא .הרוּת-דומלּת
 ןייז ףיוא קידנעטש ךיז רע טגָאלקַאּב
 טכַאמ סָאװ ,"עלעטש רענעטלָאשרַאפ,
 =רַאפ, סָאװ ,'לּת ַא שממ/ םיא ןופ
 ;?עשטַאילק ןימ ַא ןיא םיא טלדנַאװ
 .עיירפ ןייק וליפַא רעּביא טינ םיא טזָאלח

 ,שיסור ןיא םיריש גנולמַאזַא טכעלטנפערַאֿפ טָאה ,9

 *קעטָאילּביּבסקלָאּפ ,דוי, ס--ע"ש ןיא שידיי ןיא ןעװעג טצעזעגרעּביא ןענייז עכעלטע צכלעוו ןופ

 רעטעּפש }  "דניירפזיוה, ןיא ןוא |
 רעטגָאװעג ַא ,ןוז ַא רעניײז .,ןעמוק

 .וצ קירוצ רעטלע רעד ףױא ידּכ ,םוטנדיי ןופ קעװא ןצנאגניא

 ףיוא ןגיולפעגרעּבירַא רעטשרע רעד זיא סָאװ ,רָאטאיװַא

 קירנלַאפּפָארַא ,ןרָאװעג טעגרהרעד 1912 ןיא ןיא ,גרוּברעטעּפ-- ןילרעכ עקערטש יד ןַאלּפָארעַא ַא

 ,טַארַאּפַאיילּפ א ןופ
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 =נֵא סעּפע טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז טונימ
  ?רַאפ רע טָאה עלעטש עקיוָאד יד ,ףשרעד
 ,ןּבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיּב ןעמונ
 טײצ ּפָא ןיא סע יװ רע טסייר ךָאד
 ךָאנ ןוא טעּברַא רעשירַארעטיל רַאפ
 .סורַא רע טיג הקספה רעקירעיס רעד

 "וויזירּפ רעדע עמַארד עקיטקַאפניפ ןייז
 .סָאװ ,המדקה ַא טימ ,1884 גרוּברעטעּפ)
 :יטש יד רַאפ סערעטניא ןסיורג ַא טָאה
 ןופ ענייז ןעגנוּבעלרעּביא ןוא ןעגנומ

 ןקירעיעפ םעד וצ .- (טײצ רענעי
 =יטעט רעשירַארעטיל ןַײז ןופ יײליּבוי
 ןיא טרעוו יײליּפוי רעקיזָאד רעד .טַײק
 יניא טעמּכ ןוַײרק עשידיי ערעטיירּב יד
 עקינייא ץוחַא) טקיסעלכַאנרַאפ ןצנַאג
 -יסור:שידיי רעד ןיא ןעלקיטרַאײליּבוי
 ילַאטשנַארַאפ=ײליב ַא ןוא עסערּפ רעש
 ןופ אקווד טרישזנַארַא ,סעדָא ןיא גנוט

 .,רּבַא טימ ןזיירק עשירָאטַאלימיסַא יד |
 רעד ןיא ,(שארּב תוילגרמ השנמ דניירפ
 רעד וצ םוא ךיוא .רּבַא ךיז טרעק טייצ
 עטשרע ןַײז ;רוטַארעטיל רעשִיערּבעה

 :רעטנוא רעד רעטנוא ךַאז עשיערּבעה
 =עג ויא םירפס.רכומ עלעדנעמ טפירש
 ןיא) "םער רתסּבז גנולייצרעד יד ןעװי
 רע ואוו ,(.װ .א 41 .מּונ ,1886 "םויהש
 יד רָאמוה םענייפ ןייז טימ טרעדליש
 טּבײרש רע .ןעמָארגַאּפ יד ךָאנ טײצ
 שיערּעה ןיא ןכַאז ערעדנַא ייר ַא ךיוא
 ןופ עקידרעירפ יד רעּביא טצעז רעדָא
 .בַעה םעײנ ַא טעמּכ טפַאש ןוא שידיי
 עלַא ןופ זעטניס ַא--ליטסעזָארּפ ןשיער
 עשִיערּבעה יד סָאװ ,ןזַאפ-סגנולקיװטנַא
 ,רעהַא זיּב טכַאמעגכרוד טָאה ךַארּפש
 ףיוא טינ קיטייצכיײלג רעּבָא טרעה רע
 --קרעװ ןטסערג ןייז ףיוא ןטעּברַא וצ

 טָאה רע סעכלעוו ,"לרעגניפשטניוו םעד;
 ןצ ווירּב ענייז עז) ךיוה רעייז טצעׂשעג
 "ב"פ ,דויק ס--ע"ש ןיא ןוא ,(ןקָאטשניּב
 ןליט עטשרע יד ןעניישרע || ןוא }

 .עעּפָאּפע רעסיורג רעקיזָאד רעד ןופ
 .=סוא רעד וצ וצ ךיוא ןַאד טערט רע
 עלעדנעמ ןופ םיבתּכ עלַאװ ןופ עּבַאג
 סייוװרעכיּב טקורדענּפָא ,םירפס רכומ
 רעכלעװ ןופ ,"ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא
 :רעכיב ייװצ .זיולּב סיֹורַא ןענייז סע
 .טַאילק ידח ןוא "רעמווק רעד עקשיפח
 =ַאֹב טימ ןרעוװ סָאװ ,(1888 סעדָא) "עש
 עד רעד ןופ ןעמונעגפיוא גנורעטסַײג
 רעשידיי רענעמוקעגפיוא סָאװ=רָאנ טלָאמ
 ?ןוהװ ןיא ,ןַאמשירּפ דור) קיטירק
 טקורדעגרעּביא רעטעּפש ,|} "דניירפ
 יּבר ;||| ,?ןעטפירש , סנַאמשירּפ ןיא
 .יװ ;(ן| "ב"מ ,דויז ס--ע"ש ןיא ןיצק

 .רעטסַײנַאּב עקיזָאד יד וצ סנַאנָאסיד ַא
 ףיוא טעלפמַאּפ רעד טגנילק ןעמיטש עט
 ?ןרפ קודצ םינָאדװעסּפ םעד ןופ .רֹּדַא
 רעד/ ב"מז ןיא (?רענרעל .י) סעמ
 םעד ןיא .1890 סעדָא ,"רעקעוו רעניילק

 פָא ךיוא ,רֹּבֲא טקורד דניירפזיוה,
 ןופ לטיּפַאק ַא) "תורצ ןיא טכַאנ ַאז
 עטלַא יד, ,(1894 --- "לרעגניפשטניווש
 ןענישרע שִיערּבעה ןיא } 1895) "השעמ
 . תחנ אלח לטיט ןרעטנוא רעירפ ךָאנ
 ןיא .זעגרעּביא שיסור ףיוא ,"בקעיּב

 יד ןיא .,(1900 םצהצעןטססזפ 8"3/ז

 יד ןופ עגייז ןעגנולייצרעד עשיערבעה
 ישערה ימיּכח ,לשמל יוו) ןרָאי רעקיצנַײנ
 ןיא שידיי ןיא גנוצעזרעּביא עדמערפ---
 :ליש (1904 עשרַאװ ,"סערגָארּפח ךוּברָאי
 ןטלַא םעד רָאנ טינ .רֹּבַא ןיוש טרעד
 ןופ ןענױשרַאּפ עיינ יד ךיוא רָאנ ,רוד
 ,םיימואל ,ןויצ-יבבוח ,סַאג רעשידיי רעד
 ןרעװ רעּבָא ללכּב ,סעקינהבושּת:ילעּב
 ןויטָאמ עטלַא יד טרזחעגרעּביא ָאד
 יד טימ ןויצ:תּביח ןופ שער םוצ :ענייז
 םעד טימ ךיז רע טלַאהרַאפ סעינָאלַאק
 םעד וצ יװ םויציטּפעקס םענעגײא

 גנַאגרעטנוא םעד בילוצ ,למוט-הלּכשה
 . ןּבַאגסױא עשידָאירעּפ עשידיי יד ןופ
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 הקספה עקירעי}ַא טמוק דנַאלסור ןיא
 ףיוא טייקיטעט רעשירַארעטיל ,רֹּבַא ןיא
 סַײנַארעּביא ךיו טּבײה עכלעוו ,שידיי
 ןופ ןעמוקפיא םעד טימ טשרע ןָא
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "דוי םעדח
 .קצינבַאר .ח .י דניירפ ןטנעָאנ ןַײז
 . יערג ןַײז .רֹּבַא טכעלטנפערַאפ "דויח ןיא
 גנולייצרעד עשיפַארגָאיּבָאטװַא ערעס
 ,(19--1 .מונ ,1899) "ס'םייח י'ר המלשח

 ,תֹומהּב ןופ תוישעמ --- תֹומהֹּבִה רפסח
 ,גנידסלַא ןוא שינעפעשעּב ינימ ײלרעלַא
 "םלוע רעיײז ןיא ךיז טפיולרַאפ סָאװ
 רעד קילארשיק ,(29 --- 26 .מונ ,1902)
 עכיוה יד ןיא טהילפרעפ רענעגושמ
 :טַאילקח רעד וצ ךשמה ןימ ַא) "תומלוע
 שיסור ןיא ,52 --- 41 .מוב 1902 ,"עש
 טמק. םנאסזסהטעאיפ ןיא טצעזעגרעּביא
 ךיוא ךיז טקילײטַאּב רע .(ג"סרּת ,ב"טּפ
 טקורד רע ואוו ,יקיפ ,דויח סרעדַאּב ןיא
 ײרפ) "תורצ עשידוי וצ הליגסַאא ּפָא
 .,?עיצַאּפיצנַאמעָאטװַאא סרעקסניּפ ,.ל ךָאנ
 .ה"רפ ַאא ,(ס"רת) "תונּברקח ,(ט"נרּת

 ןיא ;(ג"סרת) "/סּפולג ןיא ןעגרָאמ
 גנוקעדטנע יד, --- 1903 ,"ףליהח ּב"מז
 ןײז ןוא "דניירפצ ןיא  ,"ןילהָאװ ןופ
 - "ןעּבעל טָאד/ לַאנרושז ןכעלטַאנָאמ

 -ניפשטגיוװא ןופ ןעלטיּפַאק ערעטײוו
 "םילוגלגה רפסח ,"רהָאה יד, ךיוא ,"לרעג
 .נייא ןרעװש ןרעטנוא 1905 ןיא ,דנַא .א
 .ַאּב ןעמָארגָאּפ.רעבָאטקָא יד ןופ קורד
 רע ואוו ,עווענעשז ןיא .רֹּבַא ךיז טצעז
 .יַאּב יינ סָאד ףיוא ,רָאי 2 טגנערּברַאֿפ
 רעײנ ַא וצ קרעװ ענייז קידנטעּברַא
 ןוא שידיי ןיא עּבַאגסױא רעקידנעטשלופ
 ןייז טימ גנַאװנעמַאוצ ןיא שיערּבעה
 רעװ, רעד רעֹּבָא ,ײליּבי ןקירעילס
 ת"כ) ןּבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,"לבויה
 ארוקילוק ןלעיצעּפס ַא (ו"סרת תבס
 - :עג טָאה ,עּבַאגסױא רעקיזָאד רעד ןגעוו

 .ייווצ זיולּב ןקורדוצּפָא  תלוכיּב טָאה |

 עניילק סָאד/) שידיי ןיא םענייא--דנעּב
 ,"רעמורק רעד עקשיפא ןוא *ילעשנעמ
 ןוא (ז"סרת ,סעדָא ,עּבַאגסױא:טכַארּפ
 רעטש רעסיורג ַא .שִיערּבעה ןיא םענייא
 .צנייז ןופ עּבַאגסױא רעשידיי רעד רַאפ
 עמַא רעד סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא קרעו

 גנישילּבָאּפ ורּביהע גַאלרַאפ רענַאקיר
 ןפוא ןכעלצעזעגמוא ַא ףיוא טָאה "ָאק
 .פָא רָאטֹװַא ןופ שינעּבױלרע רעד ןָא
 ןיא ןטפירש ענייז עלַא טעמּכ טקורדעג
 רעביא טײרּפשרַאפ ייז ןוא  רעכיּב 2
 ,רּבַא טכוזַאּב 1909 .טלעוװ רעצנַאג רעד
 רעד ןוא ,טעטש עשידיי עסיורג עקינייא
 ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוװ ךוזַאּב רעקיזָאד
 ןשטנעמ רעטנזיוט ;גוציףמוירט תמא ןַא
 .ַײגַאּב רעטסערג רעד טימ םיא ןּבָאה
 ןעמונעגפיוא ןוא טנגעגַאּב גנורעטס
 .העיסנ ןײז ןופ געװ ןצנַאג םעד ףיוא
 טרעייפעג זיא 1910 רעּבמעצעד ןיא ןוא
 ןוא ,ײליּבװ רעקירעיײ75 ןַײז ןרָאװעג
 -ונעג לײטנָא ןּבָאה ןזיירק יעשידיי עלַא
 בוטיםוי ןסיורג ןקיָאד םעד ןיא ןעמ
 ןוא רעטרעדנוה ;רוטַארעטיל רעזנוא ןופ
 ןקע עלַא ןופ ןעמַארגעלעט רעטנויוט
 טסירגַאּב גָאט םעד ןיא ןּבָאה טלעוו
 ,רעלעטשטפירש ןשידײ ןטסערג םעד
 =ארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןדייז םעדי
 םעד ןיא סױרַא ךיוא זיא ןַאד ,"רוט
 / ןופ טעדגירגעג) "?עלעדנעמח גַאלרַאּפ
  ןוא קרעבערש .ש רעגעלרַאֿפ יד
 ,שידײ ןיא קרעװ ענייז עלַא (יקסדיל
 ,עטעּברַאַאּב ײנ סָאד ףיוא לײט םוצ
 ןופ עטצעזעגרעּביא טשרע ךױא יװ
  יײז םעדצוחַא ,דנעּב 17 ןיא ,שיערבעה
 :רַא ןעגיש רע טייהנגעלעג רעד יב ןענ
 רעד ןיא רַאליּבי םעד ןגעװ ןעלקיט
 ךָאנ ךיוא .עסערּפ רעשידײ רעצנַאג
  ףעיורג:זײרג רעד טָאה ייֵליִּבִי םעד
 ןייז ןופ ןטָארטעגּפָא טינ רעלעטשטפירש
 טכעלטנפערַאּפ טָאה רע .שיטיטטעּברַא
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 ןייז ןופ ןעלטיּפַאק עַײנ עכעלטע ךָאנ |
 יָאיּבָאטװַא םענעּבילּבעג טקידנערַאפמוא
 ךוּב ןשיפַארג-
 .ייליּבוי ,"דניירפ,--שידיי ןוא שִיערּבעה
 ,(.דנַא .א "טנעמָאמע ,1912 עגַאלַײּב |

 ןצנַאגניא טָאה
 :ײז טימ ןעמַאוצ טָאה ,"םינּבהו תובאח
 :בַאר ןוא קילַאיּב דניירפ עטנעָאנ ענ
 גנושטייטרַאפ רעד ףיוא טעּברַאעג יקצינ
 רפס זולּב סיױרַא) שידיי ןיא ךנּת ןופ
 ,ר"אּב ךרוד "שמוח םנופח  תישארּב
 טָאה ןוא (1913 סעדָא ,"הירומח גַאלרַאפ
 ןגעװ רענעלּפ טימ ןגָארטעגמורַא ךיז
 ןוא ןְּבעל ןשידיי ןופ רעדליּב עירעס ַא
 ןזיװַאּב יז ןופ) םיבוט-םוי עשידיי ןופ
 םויח עציקס עניילק יד רָאנ ןּבײרשוצנָא
 עטלַא ענַײז ןטעּברַארעּביא ,,("תּבשה
 -עצ ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא

 עשידָאירעּפ ענעדיישרַאפ .ןיא טײרּפש | |

 .רַא עסיורג ןַײז וליפַא ןוא ,ןּבַאגסיוא
  עפיט יד רעּבָא ."עבטה תודלוּתע טעּב-
 יד טזָאלעג טינ ןיוש םיא טָאה רעטלע
 עטצעל יד .ןרעװַאּב וצ רענעלּפ עקיזָאד
 ליפיוו ףיוא ,ענייז ןכַאז עטכעלטנפערַאפ
 .טיּפַאק יד ןענייז ,טנַאקַאּב זנוא זיא'ס

 ײטלעוו רעשידויק רעד ןיא "תונורכזח ןעל
 .נואז ךוּבלמַאז רעסעדָא ןיא ןוא ,5
 ךָאנ דלַאּב סױרַא זיא סָאװ ,"סגעוורעט
 ,דנַאלסור ןיא עיצולָאװער?ץרעמ רעד |

 .רַאפ םעד ןעמונעגּפָארַא טָאה עכלעוו
 . טרָאװ ןטקורדעג ןשידיי םעד ףיוא טָאּב-
 ימיא רעשירַאצ רענעזעוועג רעד ןיא
 םעד ,,רֹּבַא טָאה עיצולָאװער יד .עירעפ |

 עשידיי עטיירּב יד רַאפ רעפמעק ןטלַא

 ,ןסַאמסקלָאפ-

 וצ ןעגנוס

 ןטסיטרַא עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ
 ?רַא ןשידיא םעדא ןיא טכעלטנפערַאפ}

 ןיא) "סמייח 'ר המלשק

 / ןייז טעּברַאעגרעּביא|

 .,טרעטנומעגפיוא קרַאטש
 . ײרגַאּב ענייז ןופ ןעז וצ זיא סָאד יװ

 =יליִּבִל רעקירעי20 רעד
 ןטשרע םעד וצ ןוא "דנוּבא. ןופ גנורעייפ-

 ,טײקיטעט רעשיר

 .ןענייז סָאד 8 ,וװָאקרַאכ | ,"טסיט
 ןכײר םעד ןופ ןטקַאפ עטצעל

 .ןסיורג רעונוא ןופ ןּבעל ןראגטמורצ
 ח"ערּת וולסּכ ג"כ תּבש ,רעלעטשטפירש

 ןשידי םעד ןיא ןּברַאטשעג רע זיא
 ןַא קידנפורסיורַא ,לָאטיּפש רעסעדָא
 / ףעצנַאג רעד ןיא רעיורט םענײמעגלַא
 / ןעמוקעג ןיא רעכלעװ ,טלעװ רעשידיי

 - .גָאלָארקענ ריש ַא ןָא ןיא קורדסיוא םוצ |
 .עסערּפ רעשידײ רעד ןיא ןעלקיטרַא
 .רַאפ-קנעדעג ןיא ןוא ןכַארּפש עלַא ןופ
 . ןשידיי ןופ רעטרע עלַא ןיא ןעגנולמַאז
 =וצ םעד ןיא רעטעּפש ךיוא ןוא .בושי
 - =ַיפעג טרעװ טײצרָאי ןַײז ןופ רעקקיר
 ןופ רעפַאש םעד ןופ קנעדנָא רעד טרע
 עדייב ןיא רוטַארעטיל רעײנ רעזנוא
 .ןכַארּפש

 .רַאפ . רוטַארעטיל .רעשידיי רעד ןיא

 זיא רע .טרָא ןטשרע םעד ,רֹּבַא טמענ
 רעלעניגירָא רעסיורג רעד רָאנ טינ
 =עג טָאה סָאװ ,רעלעטשטפיוש רעשידיי
 . ןופ -- ןלַאװק עטספיט יד ןופ טּפעש
 / =לוקסקלָאפ רעד ןוא ןּבעלסקלָאפ םעד
 ללכּב זיא רע ;רוטַאנ רעד ןוא רוט

  ןיא רעלטסניק רעסיורג רעטשרע רעד
 טרלטסיסקע טָאה סע ליפיוו ףיוא .שידיי
 טָאה ,,רּבא רַאפ רוטַארעטיל 'עשידיי ַא
 - ,ןעמַאנסיוא עקידנטײדַאּבמוא טימ ,יז

 יד רעדָא עזעיגילער טּפיוהרעד טַאהעג
 טָאה רע םגה ,ירּבַא .ןקעווצ עשיטקַאד |

  .בעט עסיוועג ןריפכרוד טלָאװעג ךיוא
 עקיזָאד יד רעּבָא ךָאד רע טָאה ,ןצנעד
 רבוג ףוס-לּכ-ףוס רוד ןייז ןופ ןצנעדנעט
 רוטַארעטיל עשידיי יד טָאה ןוא ןעוװעג
 . *עגפיוא דנַאטשוצ ןוויטימירּפ ריא ןופ

 - ןיײר ןופ הגרדמ רעכיוה ַא ףיוא ןּביױה
 טָאה ךיילג טינ ,ןּפַאש ןשירעלטסניק
 ןיא .טכיירגרעד הגרדמ עקיזָאד יד רע
 .שַארעטיל ןייז ןופ דָאירעּפ ןטשרע םעד

 רעד זיא רע ןעוו
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 טּפשמײ) טסיצילּבוּפ=רעקיטירק רקיע
 ףַאזירַאלוּפָאּפ ןוא ,("טּפשמ ןיעא ,"םולש

 תודלות,) טפַאשנסיװרוטַאנ ןופ רָאט
 ןופ חסונ רעטשרע רעד ,ישיפ רעד, ,"עבטה
 רע טניפעג .,(.דנַא ,א "לרעגניפשטניוװש
 יד ןֹופ העּפשה רעד רעטנוא ךָאנ ךיז
 ּפמַאק ַא טריפ רע :ןעגנוּבערטש-הלּכשה
 ,םזיטַאנַאפ ןטימ ,"רוא ידרומח יד טיפ
 טגידיירּפ ןוא תודיסח ןוא םידיסח טימ
 ןופ ןוא ךַארּפשדנַאל רעד ןופ ןצונ םעד
 ןופ טסַײג רעקיזַאד רעד .,ןטּפַאשנסיווװ
 ךָאנ טשרעה גנוגעװַאּביהלּכשה רעד
 .תובאהח קרעוװ ןשיטסירטעלעּב ןיא ךיוא
 קורזסיוא םוצ ךָאנ טמוק ןוא ?םינּבהו
 ערעטעּפש ענייז ןופ .עֶכנַאמ ןיא וליפַא
 רעטנוזעג רעד רעּבָא .קרעװ עשידיי
 ירעטקַארַאכ יֹוזַא זיא סָאװ ,םזילאער
 ןרעה ןיוש ךיז טזָאל ,םיא רַאפ שיטס
 ןטעּברַא עטשרע עקיזָאד יד ןיא ךיוא
 רעשידי רעד ןופ תוּביס יד .עניז
 ןיוש רע טפַײרגַאּב טיוג ןוא טייקמערָא
 ףנבייז יװ רעפיט ךס ַא ןָא ּבײהנָא ןופ

 ןּבָאה סָאװ ,םיליּכשמ יד םירבח:טייצ
 :.רעד ןּבעל ןשידי םעד ןופ תורצ עלַא
 ןוא טײקרעטסניפ רעד ךרוד טרעלק
 רעשידי רעד ןופ טייקטעדליּבעגמוא

 "עלעשטנעמ ןיילק, ןיא ןיוש .,עסַאמ)-
 ""עסקַאט רעדא ןיא רעטלוּב ךָאנ ןוא

 עטסקינײװעגא יד .רֹּבֲא זנוא טזיײװ
 םעד ןופ ןטייקיטכערעגמוא  עלַאיצָאס =

 רעד טימ ךיילגוצ רעּבָא ;ןּבעל ןשי'זיי
 ,רַאפ טייקיטכערעגמוא רעטסקינײװעניא
 עטסקינײװנסױא יד ךיוא .רֹּבֲא טינ טעז
 ,"עשטַאילק רעדח ןיא ןוא ,טײקיזָאלטכער
 "עד ןענעקרעד ןיוש ךיז טזָאל סע ואוז

 =רוטַאנ רעשידי רעדנצנעלג רעטשרע |
 ןא רעמ רעּבָא זיא עכלעוו ,רערעדליש
 יו ,קרעװ שיטסיצילּבוּפ-שיטעגָאלָאּפַא
 רעטיב .רֹּבַא טכַאל ,שירעלטסניק ןייר ַא
 | עניײז ןופ הרוּת עקיטכיזצרוק יד סיוא

 .שטנעמ עטסרַאטנעמעלע יד סָאװ ,םייּבר
 ןופ קיגנעהּפָא ײז ןכַאמ טכער עכעל
 יװ טקנוּפ ןוא ;גנודליּב ןופ ,"הלּכשהח
 "גוא ןיא טריפעגניירַא טָאה "עסקַאט יד,
 ,טנעמָאמ ןלַאיצָאס םעד רוטַארעטיל רעז
 קורדסיוא ןַא "עשטַאילק ידח זיא ױזַא
 ַאּב ןלַאנָאיצַאנ ןטכַאװעגפיוא םעד ןופ

 םוא טינ ןיוש טעּב סָאװ  ,ןייזטסואוו
 ,טכער---ץלָאטש טרעדָאפ רָאנ ,תונמחר
 ןימינּב תועסמש ןופ קידנּבײהנָא
 ץלַא .רּבַא ךיז טרעטייוורעד ישילשה
 סָאװ ,טסַײגטײצ םעד ןופ רעמ ןוא רעמ
 טסיצילּבוּפ ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה

 ינעענ ץלַא טמוק רע ;טסילַארָאמ ןוא
 ףורַאּב ןשירעלטסניק ןייר ןייז וצ רעט
 .עדליש רעטסדנטײדַאּב רעד טרעװ ןוא
 רעקיטייצרַאפ רעשידי רעד ןופ רער
 .פיט יד ןיא ןיירא טגנירד רע ;טלעװ)

 ןּבעל ןשידי םעד ןופ ןשינעפיט עטס
 ןטימגיא ךָארּברעּביא ןסיורג םעד רַאפ

 זנוא טיג ןוא ה"רי .םענעגנַאגרַאפ ןופ |
 =נשַאררעּביא ןַא ןּבעל ןקיזָאד םעד ןופ
 טפיוהרעד טלָאֿמ רע .דליּב יירט קיד
 םעד טינ ,ּפיט םעד ,ןדיײללּכ םעד

 רעביא עלעגעוו ןייז ןיא קידנרָאּפ .דיחי
 .ליש ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי יד
 ןּבעל סָאר םירפס=רכומ עלעדגעמ טרעד
 ,רעקיוָאדַאיעגוט- ,רעקסנַאצּבַאק יִד ןופ
 :מולעגמוא רעייז --- םיבשוּת רעקסּפולג
 ,ןּבעל ןגָאלשרעד ,קיוחנושמ ,טרעּפ
 .קערש רעד זוא דגורגרעטנוא ןייז סָאװ
 עקשיפי ןיא .תולד רעשידײ רעכעל
 ןופ דליּב ַא זנוא רע טיג "ןעמורק םעד
 רעּדָא ;ןּבעל ןשירעלטעּב ןשידײ םעד
 "רעמורק רעד עקשיפא זיא ןתכא ןיא
 .מערָא רעשידיי רעד וצ לשמ ַא זיולּב
 םעד ןיא זנוא טלָאמ וע ;ללכּב טיק
 ןיא ללּכ ןשידי םעד קרעװ ןקיזָאד

 סרעלטעב הנחמ ַא ןופ טלַאטשעג רעד

 ;("ןצּבק ןײא לארשי לכ,) סרעּפעלש ןוא
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 רַאֿפ קידנעטש טּבעװש טסיזמֹוא טינ

 ."עּברָאט עסיורג עטלַא ידח ןגיוא ענייז
 =ןטייצ םיא ךיז טכַאד טסיזמוא טינ ןוא
 ןעייטש ןדיי ןכעלטיא רעטניה זַא ,זייוו

 ,טסקַאװק :ןגָאז ןוא םיכאלמ תותיּכ
 יארק ןוא זָארג יװ ,םינצּבק ,טצָארּפש

 ןוא ,רעדניק עשידײי ,טײג ;עװעּפ
 ןפיוא ."רעזייה יד ןיא םורַא ךיז טּפעלש
 ןופ ןסירענּפָא ,קסנַאצּבַאק ןופ ןדָאּב
 יד סיוא ןסקַאװ ,טלעװ רעסיורג רעד
 עטרעּפמולעגמוא ענעי ,ןטָאכיק : ןָאד
 ,סישילשה ןימינב עקידלטעטשניילק
 ןײרַא טלעװ רעד ןיא ךיז ןזָאל סָאװ
 רעד ליצ ַא ןָא ךיוא ןוא געװַא ןָא
 פא ךיז ןומ סָאװ ,בשוּת רעקסנַאצּבַאק
 .רעד ןיא טּבעל ,הוה-םלוע ןופ ןגָאז
 . ןופ תומלוע יד ,סעיזַאטנַאפ ןופ טלעוו
 יַאנַא םיא רַאפ ןרעװ רהוז ןוא הלּבק

 ."לרעגניפשטניווח ןיא ןוא ,ךַאז עכעלריט
 ,טסיירט עסיז יד ,רֹּבַא זנוא טרעדליש
 .ןטלַא רעזנוא ןיא טניפעג דיי רעד סָאװ
 .לןרט ןייז קידנסעגרַאפ ,רבע ןקיטסַײג

 יב ,ארמג טַאלּב ַא יב ןּבעל קירע
 יד סיוא טכַאל .רֹּבַא .רהוז לקיטשַא
 םעד ןיא ןעגנוניישרע עטרעּפמולעגמוא
 ןיז רעּבָא ,לארשי קלָאפ ןופ ןּבעל
 ןרעטכעלעג רעטיב ַא ויא רעטכעלעג

 ןקילַאג ןכעלכײלגרַאפמוא ןייז ךרוד
 תונמחר סיורג ַא ךרוד ךיז טסייר רָאמוה -

 :ארומ םעד וצ טפַאשּביל עפיט ַא ןוא
 רעטכיד םעד .המוא ןייז ןופ טנלע ןקיד
 .ּבַאק ןופ תומא יד יד ןיא גנע טרעוו

 רעד עכעלקילגמוא ענייז טימ קסנַאצ
 ןפיוא ךיז טסייר רע ,םיבשוּת ענעגָאלש
 : ןיא ךיֹוא ןוא .רוטַאנ רעד ןופ סיוש

 יד ןופ רענייא סױֹרַא ךיז טזייװ םעד
 ןּבָאה .רּבא ;ןפַאש ןייז ןופ ןכירטשדנורג
 ענײר עטשרע יד ןעקנַאדרַאפ וצ רימ
 =עדליש-רוטַאנ עשלרעלטסניק תמא ןוא

 ;רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעגנור ||

 ,טריציפ -

 . שידיי ַא םיא ייּב טגירק רוטַאנ עצנַאג יד
 עשידיי ןײר ןיא יז טלָאמ רע ,םינּפ
 ;ןרָאפַאטעמ ןוא רעדליּב עכעלמיטסקלָאפ
 =רוטַאנ ענײז ךיז ןענעכיײצ  ייּברעד
 רעשיסַאלק רעייז ךרוד סיוא ןשזַאזייּפ
 .כעלדליּב רענעטלעז ןוא טײקכַאפניײא
 ,ןעגנורעדליש-:רוטַאנ ענייז ךרוד .טייק
 רשפא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 ענעגיטשעגרעּבירַא טינ םענייק ןופ ךָאנ

 ךַארּפש עשידיי יד זַא ,ןויוועג .רֹּבא טָאה
 . ןעלטימ .קורדסיוא עכלעזַא טגָאמרַאפ
 ;רוטַאנ רעקידעּבעל רעמוטש רעד רַאפ

 טינ וליפַא םיא רַאפ טָאה'מ עכלעוו ןופ
 .ןופ טרּפ םעד ןיא ךיוא ןוא .טמולחעג
 ףיוא העּפשה ןייז זיא גנורעדליש :רוטַאנ
 ףעייז ןעוװעג וטַארעטיל רעשידיי רעד

 .רֹּבַא ןיא ריש ַא ןָא סיורג ,קרַאטש

 =ַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ גנוטיײדַאּב
 קילַאיּב סָאװ ,םעד רַאפ ,ךַארּפש-רוט
 + עלעדנעמ סָאװ ןוא "חסונש ןפורעגנָא טָאה
 רע, .ןּבעגעג רעטשרע רעד זנוא טָאה
 טַאהעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד זיא

 ,טרָאװ ןשידיי םעד וצ גנוטכַא ןוא עּביל
 ןגיוצרע ןֹוא ןטלַאהעג סע טָאה ןוא

 -יסֹור טשינ ,טריזינַאמרעג טשינ  ;ןייר

 ;טריזִיעּפָארײא ןליּכַא טשינ
 רעטשרע רעד רעּביועד זיא רע ןוא
 ןייז ,ןפַאשַאּב ליטס ןשידיי ַא טָאה סָאװ
 טדער יױזַא ,ליטס ןשידיי-לעודיווידניא

 . .קלָאפ ןייז ןופ ןושל םעד ףיוא עלעדנעמ|
 טנײמ רע יװ ,שיערּבעה רע טדער ןוא
 רעכלעוו ןָא ,טײקיּבײא רעד ּבילוצ ---
 וצ ךיז טכער סָאד טָאה ןֹוא ליװ רע
 .שְיערּבעה-שידיי רע טּביירש ,ןרעמַאלק

 .ןעװ ,טדערעג קלָאפ סָאד טלָאװ ױזַא
 יל י) "שיערּבעה טדערעג טלָאװ סע

 יַאּב ךַארּפש רעד רַאּפ טלוק רעד .(ץרּפ
 ענייז ןיא ךָאנ .רֹּבֲא ייב ךיז טקרעמ

 םעיײנ ןדעי טימ ןוא ,קרעװ עטשרע
 ץלַא טלוק רעקיזָאד רעד טרעװ קרעוו
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 .ןּבײלקסױא סָאד ,םיא רַאפ רָאלק רעמ
 ,רעגנערטש ץלַא טרעװ רעטרעװ ;ד

 ךַארּפש רעשידיי רעד ןֹופ סומטיר רעד
 רעד ןיא ןריוּבעג .טיהעגּפָא רעמ ץלַא
 . ןוא ןילָאװ ןיא גנַאל טּבעלעג ,עטיל
 ?קרעמ ַא טימ טשטנעּבעג ,דנַאלסוריםורד

 רע טָאה ,טקניטסניא:ךַארּפש ןקידרעװ
 .עוָארּפ ןשיסַאלק ןשידיי םעד ןפַאשעג)
 .טּפיױה ערעזנוא ןופ דנורג ןפיוא ליטסה

 רעטיירּב ַא ןיא קידנצונסיוא ,ןטקעלַאיד
 רעטלַא רעד ןופ תורצוא:ךַארּפש יד סָאמ
 | ,רוטַארעטיל:סקלָאפ רעשידיי

 .רֹּבַא ןופ קרעװ עלַא ןענײז שידיי ןיא
 :"עלעדנעמ, גָאלרַאפ ןיא דנעּב 20 ןיא סױרַא
 עטלַא יד ,(יקצינבצר .ח +י ןופ) עיפַאיגָאיּב 1

 המלש 11 ; םילוגלגה רפס ,תומהּבה רפס ,השעמ |

 ;לעדוי ן/ ;עשטאילק יד 111 ןס'םײח ּבר

 ,ןילהָאװ ןופ גנוקעדטנע יד ,עסקַאט יד 4

 .נעמ ענילק סָאד /1 ;טנַאװשחרזמ ןיא טָאטש ַא
 קמעב 1 ;לירעגניפשניװ סָאד ע11 } עלעש
 רעד 156 } ("לירעגניפשניװ , ןופ לייט רעט2) אכבה

 ןימינב תועסמ 24 רָאה עהָארג א ,װיזירּפ

 ןופ .זרעּביא) ןָאגאװ ןיא תפיו םש ,ישילשה
 רעד 21| ןרעמורק רעד עקשיפ 261 ;(ןיגלָא .מ

 4111 ;תורצ עשידוי וצ הלוגס א ,ןָאלַאנ2טּפול
 גח : בוט2םֹוי ןוא תּבש 261/ ;הריש קרּפ
 רעד ,לארשי תורימז ,תבש ,ףוליח רעד ,ףיסאה
 ןיא ןוא הלעמ ?ש הבישי רעד ןיא 26 ;שיפ
 יד ,(ןיגלָא ןופ .זעגרעּביא) הטמ לש הבישי רעו
 קירוצ  ,טײצ2םירוטש ַא ןיא 2601 ;םיפרענ
 רעּביא קיטירק 266011 ; (ןיגלָאיזעגרעּביא) םײהַא
 ןוא ןרעטלע 26011/ ;םירפס רכומ עלעדנעמ
 :ןנעל ןײמ 261 ;רעדניק

 ,"ס'םײװ בר המלש , ןופ ןעלטיּפאק 14 עײנ)
 ןופ עיפַארגָאיּבָאטװַא עקיזָאז יד ןריפרעד סָאװ
 ןיימ ןופ ,(קצולס ןיא ןרָאינרעל ענייז זיִּב .רֹּבַא
 .,םיובלפע .ב .רֵבֹעה ןופ .גרעּביא) תונורכזה רפס
 2רעביא ענעגייא ןַא סעלעדנעמ ָאד זיא סע םגה
 שעגַא--{ 1915 ,,טלעװ .דוי , ,ןופרעד גנוטכיד
 סָאד סױא טעז יװ ,ןכײלגרַאפ וצ טײהנגעל
  טשרעּביא רעדמערפ א יּבגל ןעלעדנעמ יײּב שידיי
 ,גרעביא) עיפַארּבָאיּב ןיימ וצ ןעכירטש ,,(גנוצעז
 "ןורּכז רפס, סװָאלָאקָאס ןופ םױבלּפע .ב ךרוד
 ןעלעדנעמ ןעגעװ תונורכז 268 117--126(  זיז
 / טמוק .ב 2621 סלא } (ןענישרע טינ ךָאג 1922)

 .ןּבעל ןַײמ ןופ

 34 | .(םירפסירכומ עלעדנעמ) שטיװָאמַארּבא בקעי-םולש

 .שרא ןַא טימ ?םיּבלַא2םואעליּבוי סעלעדנעמ,, 2
 שפָא ַא -.תילגרמ הידידי ןופ ,רֹּבִא רעּביא לק'ט
 רעקידנקיזירפאּבמוא רעקיזָאד רעד ןופ גנוצַאש

 ,עיצקאדער ןוא רדס ןָא  ,עּבאגסיוא2?עלעדנעמ

 ןּבעגעג טָאה ,רעצעזרעּביא יד ןופ גנוזײװנָא ןָא

 /ענלצגייא ןופ .1912 ,?סקנּפ םעד, ןיא יחרי .א

 ןּבַאנסיוא2לוש יד ןענעכײצרַאפ וצ זיא ןּבַאגסױא
 ןימינב תועסמ ,,-- עשראוו "עגילרוטלוק , רעד ןופ

 ןופ טרירטסוליא) ?לּבלעק סָאד, ןוא ?ישילשה
 ןיא עּבאגסיױא יד ךיוא יװ ,(װָאקישט ףסוי

 / ָןופ ןוא ?עשטַאילק, רעד ןופ דנאלסורגטַאר
 ,1918 עװקסָאמ) ?ישילשַאה ןעמָאיניּב סעָאסַאמ,

0). | | 

 =רכימ ילדנמ יבתכ לֹּכ :שיערּבע ה ןיא
 ,דנעּב 3 ,1912 סעדָא ,"לכויה 'זעו, תאצוה ,םירפס

 ןופ לקיטרא 11 ;אכבה קמעּב ,םינצּבקה רֿפס 1
 .שידי רעד ןיא סָאװ רעבלעז רעד) ןַאמשירפ דוד

 ,ישילשה ןימינּב תועסמ ,יתסוס ,(עּבַאגסױא רעש

 תאמ -- םיכרכה תשלשו ילדנמ 111 ;םהה םימיּב

 ,בקעיּב תחנ אֹל ,םער רתסּב ,קיִלַאיּב ,נ ,ח
 הלעמ לש הבישיב ,שערה ימיב ,הלגעּב תפיו םש

 תאמ ,ףיסאה נח ,םיפרשנה ,הטמ לש הבישיכו

 הפס ,תּבשה םויל ,הרעשה ,הרומתה ? הּכונח

 תוריקל ,בוט םוי תופסוּת לש ותלנע :;תומהכה

 עטירד יד ,םינּבהו תובאה ,םירפס אשונ פוס
 ףעכיּב 7 ןיא זיא (ב"ּפרּת ןילרעב) עגַאלפיוא

 ,רֹּבִא ןגעװ זיא עט7 סָאד עכלעװ ןופ

 400806- גאלראפ רעד טָאה שיסור ןיא
 =סיוא יד ןעמונעגרעטנוא וסוצוצס18 110661/81
 .ךיא סע עכלעװ ןופ ,קרעװ ס--.רבֲא ןופ עּבאג
 .זעגרעביא) םמ תסתחג ם288 זיולּב ןענישרע
 =רַא ןטצעזרעּכיא ןַא טימ ,ןַאמרעד ,א ןוא סוניּפ ,י ןופ

 עװקסָאמ ,ריפנײרַא סלַא װעשַאילע ר"ד ןופ לקיט

 =רַאפ רעד ןעוועג ךישממ טָאה עּבַאגסיוא יד 2

 ןענישרע זיא'ס ואװ ,רַאילָאטס ,ל ןופ גאל

  ףעד רעטנוא ,סוניּפ .י ןופ ,גרעבא) 24

 / ךוא (1913 ,עװקסָאמ ,לעמרעװ .ש ןופ .דער

 ןופ גנוצעזרעגיא א ;(?) 6041044 2008

 606- ןיא ןעװעג טקורדעג ךיױױא זיא ?עקשיפ,

 ;,זעגרעּביא ןענַײז םעדצוחַא ,1902 164428 2402.

 תמק. תנאס- ןיא ,הפי ,ד ןופ) 416 10831668
 ןיא) סטאפ עח 2008 ,(ב"סרת ?סעטאאפ
 .םפ תמח 068168/8 ,(1809 2קּבאע לאנרושז
 ,(1901 8064049 ןיא) !ןס?סקמחטחטו ןוא
 | .(ןּבױא ךיוא עז) .דנַא .א

 ןיא ,רֹּבא ןופ ןעגנוצעזרעּביא ךיוא ןאהראפ
 טקורדעג זיא "עשטַאילק יד, ! ןכַארּפש ערעדנַא

)2( | | 



 36 | | (םירפסירכומ עלעדנעמ) שטיװָאמַארּבא בקעי םולש = | 25

 ףעד ןופ גנולײטּפָא רעשילגנע רעד ןיא ןעוועג
 ןשטַײד םעד ןיא ןוא "טלעװ עשידיי יד, גנוטייצ
 עקשיפ, סיורא זיא םרָאפכוּב ןיא ,12
 - "גאלרעפ?ןָאקילעה , רענילרעב ןיא "רעמורק רעד
 =סוקרַאמ סוקרַאמ ןופ רעטעלבטסנוק 16 טימ
 ָאד ךיוא ןענייז ,רֹּבַא ןופ ןטנעמגארפ  ,טילַאש
 ,(שטײד) יטסיצָאלז ןופ סעיגָאלָאטגַא יד ןיא
 ענעלעה ,(שיזייצנארפ) געלפ ןוא דלעפנעמולּב
 ךױא עז) (שינַאּפש) קינזער ,(שילגנע) קנַארפ
 | ,(רעטסינער

 רעייז ךרעגיפל זיא ,רּבַא ןגעװ רוטַארעטיל יד
 ּבײהנָאא ,טרירטסיגער טינ ךָאנ רעּבָא ,ךייר
 טכַאמעג זיא עיצַארטסינער רעקיזָאד רעד וצ
 2ַאב ,1 ,נ 1019 ,װעיק ,"טלעװרעכיּב , רעד ןיא
 רעביא קיטירק , ,רֹּבִא ןגעװ ןבאגסיוא ערעדנוז
 ענַײז ןופ .ב רעט17--"םירפס רכומ עלעדנעמ
 ,ןאמשירפ דוד ןופ ןעלקיטרא טימ קרעװ עלַא

 בקעי ,קילַאיּב .נ .ה ,רעגינ .ש ,תובשחמטלעּב
 יַארד ײװצ יד ןגעװ) ינודקומ .א ר"ד ,ןאמכיפ
 ,"ויזירּפ רעד, ןוא ?עסקַאט יד, ס--.רֹּבַא ןעמ
 גנורעײפיײליבוי ןייז וצ טריפעגפיוא עטשרע יד

 שייֵליִּבי ןַײז וצ עטייװצ יד ,רעטסעשטנַאמ ןיא
 ןיא -- טױט ןיז ךָאנ ןוא סעדָא ןיא גנורעייפ
 ןירָאג .ב ןופ גנורישזנַארַא רעד ןיא ןוא ענליוו
 ;ןעזייר ,א ןוא םכילעגםולש ,(קרָאשוינ ןיא --
 ןעקירעיק15 ןַײז וצ ,"םירפס רכומ ילעדנעמ,

 עּבַאגסיוא ,דלעפנעזָאר .ש טריגאדער ,םואעליּבוי |
 ןעלקיטרַא טימ ,1910 עשרַאװ ,"דניירפ רעד,
 בײרשַאּבסנּבעל) יקצינבַאר ,ח .י ,ץרּפ ,ל ,י ןופ

 ןופ | ,ב ןיא טקורדעגרעּביא ,,רֹּבֲא ןופ גנוּב

 2נײא .ד ,רעטײװ ,א ,שא םולש ,(קרעװ עלא
 סָאד) ינודקומ ,א ר"ד ,תובשחמ-לעּב ,ןרָאה

 =סָאד) קילַאיּב ,נ .ח ,(?קיטייק, .ּב ןיא עגלעז
 גרעבמָאנ ,ד .ה ,('קיטירק, .ב ןיא עבלעז

 =עשט ,ח ,(?ךארּפש עשידוי יד ןוא ילעדנעמ ,)
 ,("ץ'ילעדנעמ ייּב קיטַאמַארג עשידוי ,) יקסנירעמ
 חנ ;ןטערטרָאּפ 4 טימ ןוא ,דלעפנעזָאר ,ש

 רעיינ , ,"שטיװָאמַארּבא בקעי םולש ,----יקצולירּפ

 ןּבעל סָאד ,--ןעזיײר יז 1 1920 עשרַאװ ,*גַאלרַאמ

 ענליװ ,(רעדניק רַאפ) ?םירפסירכומ עלעדנעמ ןופ
 ,"לאװק סגדיז םעד ןופ,---רואינש ,ז ;ח"ערת

 תובשחמ-לעּב -- 1922 ןילרעּב ,,"קעטָאילּביּבללּכ ,

 158--230 ז"ז 111 ,69-25 ז"ז |{ *ןעטפיוש,

 --/ ן"ז } "רעּביירש עשידיי ןגעװ , ,רעגינ .ש
 טקורדעגרעּביא ןעגנורעדנע עשיטסיליטס טימ) 67
 ןגעװ) ?"עלעדנעמ טאלּב א, ,("קיטירק, .ּב ןופ
  ,("רעמורק רעד עקשיפ, ןופ תואחסונ ריפ יד

 יד ,סעניּפ .מ ר"ד ;11 "גנירטסנוק , ,ּב"מז
 --157 ז"ז } רוטַארעטיל .דוי ױעד ןוֿפ עטכישעג
 ;1ׂ--ן 1906 "טפנוקוצ ,ןיטנע 8
 עגליוו ,"עמיטשטדגעגי, "מז ,לבּבורז

 ןשידיי ןופ ןכירטשדנורג יד ,רעדנעלסיוא .נ ,7

 שנעקנַאדעג , ,ןישורּבָאד .י 173--49 זיז ?םזילַאער
 רעכיב ןעגעװ , רידאנ השמ ;47--27 זיז ,"גנַאג
 ,דלעפנירג . ר"ד 116--11 זיז ,"רעטַאעט ןוא
 =ַארעטיל רעשידיא רעד ןופ גנַאג2ןעעדיא רעד,
 =וינ ,"ןעטפירש , ב"מז ,(טקידנערַאפ טינ) ?רוט

 ,סָארג השמ 25 -- 16 ז"ז ,1919 רעמוז ,קרָאי
 סיוא ןטנעמגַארפ ןופ עּבַאנסױא רעד וצ המדקה
 רעד, גָאלרַאפ ,"םירטפג ףניפ , קרעװ ס--.רֹּבַא

 רַאפ ב"מז, ,'קצולירּפ חנ 1920 ןיװ ,"לאװק
 - ?עטכישעגרוטלוק ןוא עיגָאלָאליפ ,רָאלקלָאפ ןשידיי |

 טגלָאװ ןופ וואטסוא , םעד ןגעװ) 148--128 זיז ן
 עדיײז רעד, ,יקצינבאר .ח .י ;(?טסָאניװָאַּפ יקס
 עגַאלײּב=םואעליבוי--?רוטַאנ רעײרפ רעד ףיוא
 .טנעמ,, ,ימעפוב 150 ,ג ,1912 ,"דנײרֿפ רעד,
 --1617 ן"ז 1913 ,"סקנּפ רעד , ,"הּפ לעּבש עלעד

 .וצ טײצ ןופ , ב"מז ,תונורכז ,וָאנבוד .ש 4
 שעטיל ירד , ,ןָארטיצ ,ל ,ש } 1918 ב"טּפ ,"טייצ

 ,יקס--בא ,ש 1126--55 ז"ז } "תורוד עשיראר
 ןופ, 1186--172 ז"ז 28 ,"ןעטפירש עטלמַאזעג
 ,"שדוח, םוצ עגַאלײּב ,"ויכרַא סנָאזעניד בקעי

 ;(ןענָאזעגיד ןצ ,רֹּבא ןופ ווירב 2) 1921 עשראוו
 -וצ , ,"ףעירּב ענייז ןוא עלעדנעמ , ,גרוּבזניג ,ש

 סעלעדנעמ ןוא טײצ סעלעדנעמ) 1 1923 ,"טפגוק

 ווירְּב 100 זיּב ענייז ןופ דנורג ןפיוא טייקכעלנעזרעּפ

 ענעדַײשרַאפ ןיא ןעלקיטרַא ץוחַא ;(קָאטשניּב .ל וצ

 ,רעטעלּבגָאט ןוא ןטפירשטייצ

 רפס ,"ילדנמ יבתֹּכ לֹכ; :שָיערּבע ה ןיא
 ישיאה וכרעו ויתודלות לע םירמאמ -- יעיבש

 םצעו ח"כרת תנשמ , ותנומת ףוריצב) יתורפסהו

 1 ,הו יקצינבר יח .י י"ע םירודס (ודייבתּכ

 ס--רּבַא ןײרַא ןעייג ,ּב ןקיזָאד םעד ןיא ;קילַאיּב

 טשידיי ןופ ,("ןורפז רפס , | פ) עיפַארגָאיּבָאטװַא
 ןעלקיטױא יד ,עיפַארנָאיּב סיקצינבַאר---םירוקמ

 =צוחַא ,םכילע2םולש ,ימע2ןּב ,ןַאמשירֿפ דוד ןופ

 ,תיתורפסה ותרוצמ םיטוטרש---ינַײרּב .ר ;םעד

 םַאיּב יג .ח ,ורפֹוסו םידוהיה בֹוחָר--ןײטשּפע ,ז
 ,---רנוילק .י ר"ד ,םיכרכה תשלשו ילדנמ---קיל
 תינחורה ותוהמל---יקציבול .א ,י ,םילדנמה ינש
 "םולש טּפשממ, ---- ןזלטײפ .צ ,מ ,ילדנמ לש
  ילדנמ 'ר לש 'ולבוי ,נ .נ ,"םהה םימיּב , דע

 ןקירעי215 ןייז ןוֿפ גנורעייפ רעד ןגעוו טכיראּב)
 =ביפ ,י ,לבויה ירחא---קילאיב .ג ,ח ,(ייליּבוי
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 ותטמ ירחא---םיוּבלּפע .ב ,העיקשה רואּב - ןַאמי

 עשידיי ןיא טקורדעג ךיוא ןעװעג) לז ילדנמ לש
 תרבוח ;(1918 "טנעמָאמ, ןיא יװ ,ןעגנוטײצ

 יל .י ּפ"ע) רפוסה יסוי :1918 "חלשה, ילדנמ

 ,ילדנמ לש וחֹּכ --- רנזױלק ר"ד 4,(קָאטׂשניּב
 --בולּביר ,.מ ,עבטה ררושמ ילדנמ ---- סוטימ .א

 דוד=ןרהא זוגָא -- (םירפסירכומ עלעדנעמ) שטיװָאמַארּבַא בקעי םולש

 . ,ןורחאה -- יקצירטסיּב ,1 ,םיברה ררושמ ילדנמ:

 תֿפוקּתו ץיבומרּבַא .י .ש -- יקסװאלסינטס ,י ,ש
 ,למסו סופט רותּב ילדנמ -- ןאמפיש .פ ,הלכשהה
 ירופסב םישנה יסופט -- ָאריּפַאש .ה ר"ד
 ,םיעוגעג ךותמ הריצל --= קינבזל ,ז ,מ ,ילדנמ

 ,יחּב ילדנמ ןודינ הבש םונהיגה --- יאטיל ,א
 ילדנמ 'ר לש ןילוח תחיש -- רגזױלק * ר"ד
 ןיא ןײרא ןעגײז סָאװ ,ןעלקיטרַא יד ץוחא)
 ;("יבתּכ לֹּכ, ןופ ,ּב ןט7 םעד

 "םלועה , ןז"ט "חלשה ,--:ר/ ;ט"כ--ח"כ "םיפשר

 150 .מוב ,1910 ,ולבוי גחל שדקומ --
 ,ןאמדירפ .א .ד 1907 ,"רמועה , ,יקסניוועל

 / ,יאחויפרּב

 יא

 - ;("סטנוװרס לאוגימו ילדנמ,) 111 ןוא 11 "הפיקּתה

 ,} ,"לארשי רצוא,

 ;שיסור ןיא

 ןימרעד רוציק א) 241! 1884

 8004028 ןיא ,קָאטשניּב .ל
 ןיא טצעזעגרעּביא

 .הסת. קאטסא. ןיא ,תוילגרמ .מ ,(| "דניי-פזיוה,
 80080ת ןיא ןוא 43 ,.נ ,184 84
 ?9700416 ןיא ,רעסקעלפ .א ן1/ ,1/ ,| 1889

  ,רעגערטנקַאּפ לדנעמ !46---45 ,18844 ,4

 שליליּבו 121 ינ ,18844 (026008 1108: ןיא |

 ףוא 11 1884 םמקג (00030. ןיא ןעלקיטיַא

 יי 12426126 1884 1167 280סמ 2800. ןיא

 ;20842416 1910 1108. 8004.  ,ןָאסלענעצאק
 יד ןיא ןעלקיטױא עצרוק {123 ןיא ,גרעבניצ 7

 ז'קג- ןוא {100088116216 ןופ סעידעּפָאלקיצנע
 | ,112ע.

 קרעװ יד ןיא -ןכארפש ערעדנַא ןיא
 ןיא ,לשמל ,יװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רעּביא:
 ר"ד ןוא רעניװ ָאעל ןופ סעטכישעגײ"רוטארעטיל יד
 רעד ןופ סעיגָאלָאטנַא יד ןיא ,}02 ןיא ,סעניּפ
 .װ .זַא .א רוטַארעטיל רעשידיי

 -- 1865 בא ב"י) דוד-ןרהא זונא
 =עּביזוטרַאק ןיא .ּבעג (--

 ןיא רָאי 11 וזיּב .ּבֹוג רענדָארג ,עזער
 ןופ הרוּת.דומלּת רעד ןיא ןַאד ,רדח
 שידיי ךיוא יװ שיסור ןיא ,ןַאשזורּפ
 13 וצ ,טקַאדידָאטװַא שיערּבעה ןוא
 רעד ןיא םינָאלס ןייק ןפָאלטנַא רָאי
 ןײק קקידנגירק טינ רעּבָא ,תבישי
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 - ףלהמ ַא ,לטעשז ןייק סופוצ קעװַא ,"געטח
 =ֹעג ,טסרעװ קיצרעפ ןוא עכעלטע ןופ
 רעפרעד ןיא טלענקעג ,דמלמ ַא ןרָאװ
 .תילכּתַא ןכוז טװווּפעג ,ןפיוה ןוא }

 ןיא ,עשראוו ןיא
 =עג ךיז ,ענווָאר
 ,רחסמ וצ טּפַאכ
 טסעק ןסעגעג
 רעּבָא ,רעווש םייּב
 =עג ףוס:לּכ=ףוס

 יב ןּביילּב טזומ
 1896 .תודמלמ |

 טרעדנַאװעגסיױא |
 =יילק טימ טלדעּפעג ואוו ,עקירעמַא ןייק
 ןופ טייוו טינ רעצעלּפ:רעמוז ןיא ןטייקינ
 .לטסעק ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא ,קרָאוינ
 =רַאעג ןַאד ,ןּבױש קידנלעטשנײרַא ,זָאלג
 ,טייצ רָאי 6 קירּבַאפרעדיײנש ַא ןיא טעּב
 :ַאק עשירַארעטיל ןייז ןּביוהעגנָא 1
 ףנולײצרעד עשיטסירָאמוה טימ ערעיר

 הליחּתכל ,ײדלָארעה ןעכילגעט? ןיא ןעג
 ןּביירש םוצ טרעטנומעגפיוא .רַארָאנָאה ןָא
 "רלָארעהװ ןופ רָאטקַאדער םעד ךרוד

 .ירעד ןּבעגעגּפָא ךיז רעמ ץלַא ,יקסנַאקוּב
 ףרעקידנעטש סלַא ןיירַא 1902 ןיא ,וצ

 ,"ױלָארעה ןעשידיא , ןיא רעטעּברַאטימ
 -רעה .ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 ."טײהרַאװ, רעד ךיא ןַאד ןוא ,ןילַאמ
 םעד ןטיּברַאפ טָאה סָאװ ,רעלימ .ל ןופ
 ןעמוקעגנָא םורַא רָאי ַא ןיא ."דלָארעהח
 .רושז ןעגרָאמק ןיא רעטעּברַאטימ סלַא
 טָאה .םויה?דע ןּבילּברַאפ ואוו ,ײלַאנ
 .ייצרעד סעירעס עצנַאג טכעלטנפערַאּפ
 - ,סעקסערָאמוה ןּוא ןענָאטעילעּפ ,ןעגנול
 יד ייּב ןעמונעגסיוא קרַאטש ןּבָאה סָאװ
 .ףעייז טימ ןזיירקירעזעל עשידיי עטיירּב
 .קידנעלגיּפשּפָא ,רָאמוה ןכעלמיטסקלָאפ
 םייה רעטלַא רעד ןופ ןּבעל עשידיי סָאד

 עקיזָאד יד ןופ .,ָאטעג רענַאקירעמַא ןוא
 :ןענישרע טרָאפכוּב ןיא ןענייז סעירעס |
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 .גַאלרַאפ) "ןשל הנעמ ס'ליסעּפ הנְחּיה
 יז ,קרָאײיג ,ָאק גנישילּבַאּפ ורּביהח -
 . שרעד) "לזמ-:םילש לעקייח היבוט= 7
 =םוי גנועע ,(274 .ז ,גַאלרַאפ רעּבלעז
 ?סערָאמוה ,ךַאל'השעמ בוט:םויח --"בוט

 "וה ןוא הצלה ירבד ,ןענָאטעילעפ ,ןעק
 תוּתכסמ עשיריטַאס ןוא עשיטסירַאמ

 ןופ םיבוט:םוי עלַא רַאפ תודגה ןוא
 "ןעשטנעמ ןעסַאלק עלַא רַאפ ןוא רָאי
 -ז ,1921 ,קרָאײוינ ,גַאלרַאפ רענעגייא)
 םרָאפכוּב ןיא טינ ךָאנ יד ןופ 2
 רעד וצ זיא סעירעס ענעּבעגעגסױורַא
 .בילּברעטשנוא ןופ טלעװ ַא ןיאז :ןענָאמ
 ןופ גנולייצרע עשיטסַאטנַאפ ַא) "טייק
 .תוומה.ךאלמ רעד ואוו ,זול טָאטש רעד
 .ױּפ סָאד, ;(טלוש טינ דומלּת ןטיול זיא
 .' ןופ גנוכַאמכָאנַא -- "לעגניא עשיל
 ףנצעזרעּביא .קרעװ ןטמירַאּב סיקצעניל
 :עגסױרַא ,שידיי ןיא שילגנע ןופ קיד
 20,000, סנרעוו לושז םרָאפכוּב ןיא ןּבעג
 ..מייהעג רעדע ןוא "םי ןירעטנוא געיל
 ןּבירשעג ךיוא טָאה ."לעזניא רעלָאּפסינ
 / ידח ןַאמָאר א .?לַאנרושז ןעגרָאמח ןרַאפ

 ."רעקנעדיירפ = -
 1516 (םעס) לאומש

 =דָארג ןיא .ּבעג (

 יקסרונַא
4 -- 

 רעטעּברַא ןַא ןופ עילימַאפ רעד ןיא ענ =
 זיּב .קירּבַאפ-קַאּבַאט סיקסוועשערעש ןופ
 רעצרַאװש ןַאד ,הרוּת-דומלּת ןיא רָאי 3
 ןיא ןגיוצעגנײרַא .רעדיינש ,רעטעּברַא
 .טנַא טזומעג ,גנוגעוװוַאּב רעשידנוּב רעד
 ינָאּפסערָאק ,דנַאלגנע ןייק 1905 ןפיול
 .רַא, ןשיטסיכרַאנַא ןיא סדיל ןופ טריד

 ןײק קעװַא 1906 ,"דניירפ .רעטייּב
 .מורַא ענעדיײשרַאפ ךָאנ ואוו ,עקירעמַא
 ַאהַאמַאה ןיא טצעזַאּב ךיז ןעגנורעדנַאוו
 ..סגנורעכיזרַאפ 1913 טייז ,רעדיינש סלַא

 קידנטעּברַאטימ ,ָאגַאקישט ןיא טנעגַא |
 רעטייּברַא רעשידיאק רעקיטרָא רעד ןיא

 .יירפ, רעקרָאיײװינ רעד ןיא ןוא "טלעוו

 רעכלעװ רַאפ ,"עמיטש רעטיײּברַא רע
 ךוּב ַא שילגנע ןופ טצעזעגרעּביא בגַא
 1915 .עלָארטנַאק:טרופעג רעד רעּביא
 *עּפש) ןװָאקָאשטשַאנסַארק טיפ ןעמַאזוצ
 קילּבוּפער / רעד ןופ טנעדיזערּפ רעט
 .רַא) םעד טעדנירגעג ("חרזמ ןטייוו ןופ

 לַאמ .ָאגַאקישט ןיא "טוטיטסניא=רעטעּב
 רעד טימ עקירעמַא טזָאלרַאפ 7
 ןטנַארגימע עשיטילָאּפ עפורג רעטייווצ
 'ריּביס ןוא עינָאּפַאי ךרוד ,דנַאלסור ןופ
 טקילײטַאּב ,גרוּברעטעּפ ןייק ןעמוקעגנָא
 עשידיי יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד :ןיא |

 -ףוס ,ץניװָארּפ רעד ןיא  ןטַאירַאסימָאק

 =יא םינינע עשידיי רַאפ רַאסימָאק 8
 ןופ רָאטקַאדער ,,ּבוג רעקסּבעטיװ רעּב
 .-סלַא ,קסּבעטייװ ןיא "רעטעּברַא ןעיירפ}
 ןשידיי ןופ רעטערטרַאפ רעקילײװטײצ
 .עװקסָאמ ןיא ןייטשטנעמיד .ש רַאסימָאק
 ךגעװ טערקעד םעד ןּבעגעגסױרַא ---
 טעדנירגעג ,תוליהק עשידיי יד ןכַאמרַאפ
 .םעד טײלגַאּב ,"טלעוו עשיטסינומָאק ידח
 ןינילַאק דנַאלסורנטַאר ןופ טנעדיזערּפ

 "ןרעּביא עזײר-עדנַאגַאּפָארּפ ןייז ףיוא
 .ןעמַאװצ קידנטערטסיֹורַא ,םוחּת ןשידיי

 / .ןעגנולמַאזרַאפ עשידיי ףיוא םיא טימ
 טנָארפ ןשיליױּפ םעד ךרוד 1919 טסוגװַא
 .יףיוא רעצייהלסעק סלַא ךיז ןגָאלשרעד

 .,עקירעמַא ןייק ףיש:טכַארפ רעשילגנע ןַא
 .ןגעװ ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאּפ ואוו

 ..ַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא .דנַאלסורנטַאר

 "ןייק ןעמוקעגקירוצ ,עסערּפ רעשיטסיל |

 לפיש-רעשיפ ַא ףיוא קעװַא .,עװקסָאמ
 ןופ ןוא עיגעװרָאנ ןייק קסנַאמרומ ןופ

 / רעּבָא ךיז ,עקירעמַא ןייק רעדיװ טרָאד
 ץוחַא ,דנַאלסור ןייק טרעקעגמוא דלַאּב

 רעד ןיא ןעלקיטרַא עשיטסילַאנרושז
 ןופ עסערּפ רעשיטסינומָאק רעשידיי

 ןוא ןעמָאנ םענעגייא ןרעטנוא דנַאלסור

 =ייס לאומש ,םייח-ןּב ןעמינַאדװעסּפ יד

  ײָאיּב ַא ןּבירשעגנָא ,ףלא לאומש ,רעינ
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 .=- .עוָאלוקרעּבוט רַאפ לָאטיּפש ַא ןיא |
 1911 טײז ,רָאי 19 וצ ןּביירש ןּבױהעגנָא/
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 ןיא---טיוט ןכָאנ
 .ץלעכיּב ַא סנייז ןענישרע 9 *ץיטָאנַא ןוא גנולייצרעד ַא ,רעדיל טזָאל

 גנולמַאז ַא וצ המדקה עשיטירק-שיפַארג
 .רעדיל סרעװָאשװַָאּב

 (1916 21/וא ---1859 ןוא) .א נגַא
 .ּבעג .ןָאד רָאג ןרהא ןופ םינָאדװעסּפ
 ןופ ןוז סלַא ,.ּבוג רעוװעיק ,ןבל-הדש ןיא !
 ןטיּבעג טָאה סָאװ ,יקסידָארָאג יכדרמ
 =עמַא ןייק קידנעמוק ,ןעמָאננעילימַאפ ןייז
 טנרעלעג ןַאד ,רדח---רָאי 13 ןיּב .עקיר
 ,ןדייז ןייז טימ דומלּתי
 טָאטש וצ טָאטש ןופ טרעדנַאװעג ,ןרעט
 ,יידנוּב , םֹוצ ןענַאטשעגֹוצ ,רערעל סלַא
 לע יד וצ ןעמוקעג .ס .ס ֹוצ ךָאנרעד
 .:נַארקּבלַאה ַא ןיוש ןָאטסָאּב ןייק ןרעט
 טַאטלװער ןיא זָאלוקרעּבױט ןופ רק
 ךיז ,דנַאלסור ןיא ןרָאי-רעגנוה יד ןופ
 ,טסּבלעז ןופ קנַאדעג ןטימ ןגָארטעגמוז ַא
 *סיוא טװּורּפעג סע לָאמ עקינייא ןוא דרֶו מ
 .קיטנַאלטַא ןייק קעװַא ןָאטסָאּב ןופ .ןרי פי
 ןיא טרָארוקיםי ןטסערג םעד ,יטיס

 ,עױַאנמיג טרָאד טקידנעעג ,עקירעמַא
 ,עקירעמַא רעּביא טרעדנַאװעגמורַא ןַאד
 ,ןָאטסָאּב ייּב ,טערווע ןיא ןּברָאטשעג

 רעיירפ  ןיא רעדיל עקיצניװ טקורדעג
 ,ןעּבעל עיינ סָאד / ,"עמיטש רעטעּברַא

 :עגרעּביא ,"טפנוקוצ

 .לכיב
 יורּב ןייז ןופ ןּבעגעגסױרַא) "רעדעיל,
 טימ (41 .ז ,קרָאײװינ ,ןָאדרָאג .וו רעד
 סלַא ,"רעטרעוו רָאּפ ַאח ןוא דליּב ןייז
 ןופ ,,ריפנײרַא רעשיטירק-שיפַארגָאיּב
 רעדיל:ּבלַאה עקיזָאד יד ןיא .קיווייל .ה
 .עג שלגניי סלייטנטסיימ ,ןציטָאנ-ּבלַאה
 ףיט רעּבָא ,ענעּבייש

 .ער ןוא טױט טימ לָאמ עלַא ןוא
 טליפ ,עטכיוהעגנָא ליפעג ןועיגיל
 השמ ןֹופ העּפשה יד קרַאטש ךיז
 | .עשרַאוװ

  ?סקע רעטעּפש

 .עטּבעלעגכרוד

 בקעי רעלדַא -- ,א ינגַא -- (םעס) לאומש יקסרונא

 ,טורעג -
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 ) . -- ן8וװ) בקעי רעלדַא
 רעד ןיא ,עיצילַאג ,וװָאניד ןיא .בעג
 יַאֹּב ,רעדיינש ןעמערָא ןַא ןופ עילימַאפ
 ןוכ גנויצרעד עלענָאיצידַארט יד ןעמוק

 לגניי שידיסח ַא

 טכוזַאּב ךיוא א א

 ַא רָאי 15 ןיִּב
  =ַעג ואו ,לוש
 . ןוא שילוּפ טנרעל
 ,שטייד לסיּב ַא
  =צג קיטייצכיילג

 יב ררושמ ןעוו
 םעד ,רעטָאפ ןייז

 ןייק קעװַא 1894 .הילפּת-לעּב ןשלטעטש

 טעּברַאעג טייצ עגנַאל ַא ואוו ,עקירעמַא
 ,קרָא=װנ ןופ רעּפעש:רעדײנש יד ןיא
 ללַאיצָאס ייווצ טימ טריטויּבעד 7
 - ןרעטנוא "סטרעװרָאפ? ןיא רעדיל עשיטס
 רעקירעי;גַא ךָאנ ןוא ,רשנ םינָאדוװעסּפ!
 ןצנַאגניא טָאה ןעּפ ןײז ןעו ,הקספה

 סנירָאג ןיא ןּביירש ןּביױהעגנָא
 סװָארדנַאסקעלַא ןיא ,"לַאנרושז רעטַאעטח
 ןיא טּפיוהרעד ןוא "עדנוטש רעיירפז
 טגעלפ רע ואוו) ,"רעטַײברַאװ סיקסניֿפ
 ,(םיריש ענייז ןקורד ךעלטנכעוו טעמּכ
 . *דנעצ ןיא טקילײטַאּב ךיז ןָא ןַאד ןופ
 .ַאק ,עקירעמַא ןופ ןטפירשטייצ רעקיל
 .נַאמָארװ) דנַאלסור ןוא ןָאדנָאל ,עדַאנ
 ,("טלעװ רעשידויח ,"דניירפח ,"גנוטייצ

 וצ קידנעייגרעּביא ןצנַאגניא 1906 טייז
 טריטקַאדער ,טײקיטעט רעשירַארעטיל
 .גנוטייצ עכעלטנכעװ רעליװזנָארּב יד
 ןוא ןעמיורטח ּב"מז יד ןוא "סערגָארּפװ
 ,"ךלעפ עיירפ סָאדװ ןֹוא "טייקכילקריוו
 .גנולמַאז עניילק ַא ןּבעגעגסױרַא 7
 *"תונורכז , לטיט ןרעטנוא םיריש עגייז ןופ
 :ָאּב ,"רוטַארעטיל ענרעדָאמז גַאלרַאפ)
 ,(יקסניּפ דוד ןופ עדעררָאפ ַא טימ ,ןָאטס
 רעקיטעמוא רעליטש טימ ןעגנורדעגכרוד
 טפַאשּביל רעקיצרַאה ןוא טפַאשקנעּב
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 ןשילידיא םעד ןוא ןרָאי:רעדניק יד וצ
 ,לטעטשניילק ןשידי םעד ןופ ןּבעל
 ףיוא ןגיוצעג רעדיל עקיזָאד יד ןנָאה

 רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד .ַא |
 .ייא ןוא עקירעמַא ןיא קיטירק רעשידיי

 ידי רעד ןופ ילבפיוא םעד סימ .עּפָאר

 =ןינ ןיא עסערּפ רעשיטסירָאמוה רעש

 רעדא ,"רעצעּביק רעסיורג רעד,) קרָאי /|
 רעטנוא "ןלזג רעשידיא רעדח ,"סדנוק
 רעמ ץלַא (זייר קחצי ןוא .ַא ןופ .דער רעד
 ,דנַאשז ןשיטסירָאמוה םעד וצ רעּבירַא :

 ןופ טסינָאטעילעפ רעקידנעטש 1911 טניז
 =נַאג טכעלטנפערַאפ ואוו ,"סטרעװרָאפח
 יװ ,ןּפיט עשיטסירָאמוה סעירעס עצ
 .יא ןופ ךשמ ןיא) "עדנעּבעלעט עטנעג
 יז ,1913 םרָאפכוּב ןיא ,רָאי 10 רעּב
 םרָאפכוּב ןיא) "ריוּפַאק השמז 6
 .לַאצ ןוא רעמרַאפ רעד עשייּפ ,9
 .ןענייז סָאװ ,.דנַא .א "עסײרעטַא קישט
 .רעועל עטיירּב יד ייּב רעלוּנָאּפ רעייז
 . ןופ .עקירעמַא רעשידיי רעד ןופ ןזיירק
 ןענייז ןענָאטעילעּפ עשיטסירָאמוה ענייז
 - עכילהערפװ דנעּב 2 סױרַא םרָאפכוּב ןיא
 טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ,1919 "ןעטונימ
 - ײלרָאמוה דנעּב 5 ןענייז םרָאטכוּב ןיא

 .רעד עטסנרע דנעּב 3 ,ןטפירש עשיטס
 טָאה .רעדיל דנעּב 3 ןוא ןעגנוליײצ
  -לעוו ןופ ,ןסעיּפ-רעטַאעט 5 ןּבירשעגנָא
 "עדנעּבעלעט עטנעיװ סרַאפ רעד עכ
 יעג ןענייז "ןמלא רעד ןמלז ןמלקח ןוא
 ,גלָאפרע סיורג טימ ןרָאװעג טליּפש
 ס'קזוח ,רענװָאק .ּב :ןעמינָאדװעסּפ ענייז

 ,עפרַאה ל'דוד ,ןייֵלַא קזוח ,לקיניא -|
 ןײק טשינ ,ךיא טשינ ,ןַאצַאּפאל .ש
 ,גױא ןפָא ןַא ,ןּתוחמ ַא ךיוא ,רענירג
 . ײלטש ַא ,רעגעלשטניה ַא ,רענַאיצילַאג ַא

 רענירג ַא ,ןַאמסדנַאל .ס'דוד לשיפ ,רעפ
 ,ץל רעד ,תלהק ,סולינ .ס ,רעטכיד
 .רעּביא ןענייז ןכַאז עניז ןופ עכנַאמ
 .שטייד ןוא שילגנע ןיא .טצעזעג

 .(יקסנַאגוָאּפ .ק

 .41907 "גנוטיײצינַאמָארע 1500 ז ! ,9
 ;32--21 ז"ז || "דנעגויג ּב"מז ןיא ,ןיטנע ;*
 ,594 .ז } עידעּפָאלקיצנע ,ליא ,גלַא ,טַאלּבדלָאג דוד

 | -- 1898 וכן לארשי רעלדַא
 : ןיא ודָאל ןיא .ּבעג ()

 סרעטָאפ ןופ) עילימַאפ רעקידסחוימ ַא
 / בר ,ןחּכירעלדַא ר"ד טימ החּפשמ דצ

 =ייא ַא -- רעטומ ַײד ,ןָאדנָאל ןופ ללוּכה
 .ףעלעירטסודניא ןסיורג םעד ןופ לקינ

 =רּב ןיִּב גנויצרעד
 .ןיא ןַאד ,םירמלמ-זיוה

 רעשיטסינָאלָאּפ.שיטסיערּבעה סעדיורּב
 רעד רעטנוא ןעוועג ואוו ,עיזַאנמיג
 .ףעטכיד ןשיערּבעה םעד ןופ העּפשה
 ףיוא טרידוטש ןקידנע ןכָאנ ,ןהֹּכ בקעי
 =ָארק ןופ טעטלוקַאפ ןשיפָאסָאליֿפ םעד
 =ףלוו רעד רעטנוא .טעטיסרעוװינוא רעק

 =דַא בקעי רעלָאמ םעד ,ןיזוק ןייז ןופ גנוק
 -ַאטשעגוצ ןָאזרעדָארּב השמ ןופ ןוא ,רעל
 ,"שידולגנויװ ןופ עּפורג רעד ֹוצ ןענ
 ןרעטנוא דיל ַא טימ טריטוּבעד אוו
 םעד רעטנוא .,םרוטש .י םינַאדװעסּפ
 .רעטנוא ךיוא יװ ,םינָאדװעסּפ .ןקיזָאד
 טימ טקילײטַאּב ךיז רשנ .י ,ַאליװקַא ,5
 רעד ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןציקס ,רעדיל
 םעד ןיא ןוא עסערּפ רעשידיי רעזדָאל

 ,ואסש} 102/6תװוא"* ןשידיײ:שילױוּפ
 ןכָאנש ןבעגעגסױרַא 1921 .עקָארק ןיא
 יירד ןיא עמַארד:טייצ ַאװ --- ?טינש
 ,(64 .ז ,זדָאל ,"גַאלרַאפ=ףלָאוװ) "ןטקַא
 'םרָאפ רעשילָאּבמיס ַא ןיא ןרעוװ סע ואוו
 רעשיטָאַאכ רעד ןופ ןייטָאמ טּבעװעג
 =עג טָאה עמַארד יד .טייצ:המחלמ=ךָאנ
 ןיא םינּפתלּבק ןעמערַאװ ַא טַאה

 יב הווצמ

 .טימ ןלױּפ ןופ עסערּפ רעשידײ רעד
 :=חישמ עטסגנוי יד,) שארּב ןילטייצ ללה
 טינ 1 פ/אז1 "טנעמַאמ+ ,"יירעכוז

 "עקיטקַא=יירד ןייז ךָאנ זיא טכעלטנפערַאפ
 "רעד טיִמ קילגמוא סָאד+ עידעמָאק

 /  .לעװָאנ דנַאּב ַא ןוא "זָאנ רעשידיי |
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 -- 1878 2/אװ) לאומש רעלדַא
 / יעּב ,וועינעשעק ןיא .ּבעג (

 .עג .עילימַאפ רעמערָא ןַא ןיא ,עיּבַארַאס
 =רעװטנַאה ,לושטקלָאפ ,רדח ןיא טנרעל
 רעשיסור רעד ןופ רענלעז סלַא ,לוש=רעק

 .גולייצרעד 1900 טניז טכעלטנפערַאפ ײמרַא
 ,קסהעו2 ןוא 1183 ןלַאנרושז יד ןיא ןעג
 5נָאּפסערָאק רשנ םינָאדװעסּפ ןרעטנוא
 1904 .ּב"טּפ ,"גָאט םעדח ןיא טריד
 רעדיל עשידיי גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא
 ןופ "ןעּבעל ןוא רוטַארעטילא גַאלרַאפ)

 =עגסיוא 1905 .(ווָאקירטעּפ ,דניקסעביל
 קידנטלַאהרַאּפ ,דנַאלסור ןופ טרעדנַאװ

 ןענַאװ ןופ ,ןעכנימ ןיא גע ןפיוא ךיז
 :ַאנרעשט ןיא ןקורדנייא:עזייר ןּבירשעג
 ,שיּביױט לּביײל ןופ "טַאלּבנעכָאװ, רעציוו
 ןיא טעּברַאעגטימ ואוו ,ןָאדנָאל ןיא ןוא

 טצעזעגרעּביא ,/לַאנרושז ןעשידיא?
 אשמח סקילַאיּב ,"ןבעל ןיימק סװָאכעשטי
 'וינ ןיא 1906 טײז .,דנַא .א "בורימינ

 ךַאפ ןייז ייּב טעּברַאעג טשרעוצ ,קרָאי

 200 זיּב טכעלטנפערַאפ .רעילָאטס סלַא

 ןיא ןציקס עדגטײדַאּבמוא שירעלטסניק
 ,"טפנוקוצש

 .ייצ רעקרָא=וינ ןיא טעּברַאעגטימ ,דנַא
 ןעמינָאדװעסּפ יד רעטנוא ךיוא ,ןעגנוט
 1912 טייז ,ןָארַאב לאקזחי ,יאדמשַא רעד
 ירַארעטיל יד טזָאלרַאפ ,רעלדנעהלּבעמ
 יגנע ַא קידנענעכער טינ ,טייקיטעט עש

 1918 טריפעגפיוא ,עמַארדָאלעמ עשיל |
 :ָאטיװח .ָאק:ָאניק רענַאקירעמַא רעד ןופ

 ,"ףָארג
 11/א) בקעי:השמ רעגעלשרעדַא

 ,קסעלַא ןיא .ּבעג ( -- 1881 |
 ןופ עילימַאפ רעד ןיא .,עיצללַאג:חרזמ
 סלַא רעטָאפ סעמעוװ ,אפור ןעמערָא ןַא
 עג טָאה דגַאלסור ןופ רענעּפָאלטנַא
 שטיװַאר ןעמָאננעילימַאפ םעד טרעדנע
 | הדח ןיא טנרעלעג .רעגעלשדעדַא ףיוא

 ,?עמיטש רעטײּברַא עיירפק |

 .טטש רעטייּברַא רעיירפ,

 .ןוא "גנוטייצ:נַאמָארא רעװעשרַאװ "עמ

 רעקיטרָא רעד ןיא קיטייצכיילג ןוא
 ידי רעקיצנײא רעד סלַא לושסקלָאפ
 לגניינרעל--הווצמ-רּב ךָאנ ,רעליש רעש
 רעד ןיא ָארּב ןיא רעריזַאר ַא ייּב
 :ַאמָאר סרמש קידנעגנילש טייצ רעיירפ
 סרעטָאּפ ןכָאנ .ךעלכיּב עשטייד ןוא ןענ

 ַעמַא ןייק 1899 טרעדנַאװעגסוא טוט

 רעד ןופ רעזײּפש רעקיצנייא סלַא עקיר |

 ַא ךרוד .עילימַאפ רענעּבילּבעג טנלע
 םעד ןגעװ "סטרעװרַאפװ ןיא ווירּב
 "סרעּברַאּבצ עשידיי ןופ ןּבעל ןרעווש

 :קרעמפיוא יד ןגיוצעג (סרעכַאמקירַאּפ)

 1905 טניז ןוא ןַאהַאק .ּבַא ןופ טײקמַאז
 ןציקס *סטרעוװרָאפק ןיא טכעלטנפערַאפ
 .עקירעמַא ןיא ןּבעל ןשידיי םעד סיוא

 ךיוא ןענייז ענייז ןעגנולייצדעד עכנאמ

 ,"טפנוקוצח ,"טסייג-טייצז ןיא ןענישרע

 רעשידיאג

 רעװעשרַאװ רעד ןיא ןוא "רעפמעק

 ?נולייצרעד ענייז ןופ ,"גנוטײצ-נַאמָארא

 סָאד ןרעדליש סָאװ ,רעדליּב ןוא ןעג

 =ןלנ ןופ ןשטנעמ עמערָא יד ןופ ןּבעל

 =לֵא רעד ןופ ךיוא ןוא ָאטעג רעקרָאי

 .ןענישרע זיא ,םײה רעשיצילַאג רעט

 ."ךילעטלעווח לטיט ןרעטנוא גנולמַאזַא
 ,קרָאײװינ ,רעגניז ,ל ןופ ןּבעגעגסױרַא)

 ןופ טרָאװרָאפַא טימ ,150 ן"ז ,0

 ץנַאג זיא סָאװ ,(דלעפגעזָאר סירָאמ
 רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םערַאװ

 :צעל יד .עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי
 ךַאפ=רעכַאמקירַאּפ ןייז טזָאלעג ןרָאי עט |

 - ןיא ןָאיסנַאּפ-רעמוז ַא ןופ הנויח טיצ ןוא
 טײצ ןופ קידנקורד ,גרעּבליקסטעק יד
 ."סטרעװרַאפ, ןיא ןעגנולייצרעד טייצ וצ
 קיטשרעטַאעט ַא ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה
 .טריזיטַאמַארד ,"רעדניק ןעּבעגעגסיױא
 ,"קילגמוא ןַאא עלעװָאנ ןייז ןופ

 -- 1873) היעשי רענוא

 :ַאפ ַא ןיא ,ןילָאװ ,יקשָארָאה ןיא .ּבעג
 'ר טימ סחיתמ ךיז ןיא סָאװ ,עילימ

 עא



 וי

 .ָאטישז ןיא ןגיוצרעד .רעגייא אביקע
 זה ןיא ןרעטלע ענייז ייּב ואו ,רימ

 ןַאמעלַאליעװַא -- היעשי רעגוא

  .כעלנעזרעּפ ענױזַא טרעקרַאפ ןּבָאה
 ?ניּב ,םירפס:רכומ עלעדנעמ יו ,ןטייק
 ,דנַא .א רעשילוק ,לעפייווצ ,קָאטש
 רעװקסָאמ ַא ןיא -- גנורליג .ענײמעגלַא/

 -סגינעק ןופ ןלושכיוה יד ןוא עיזַאנמיג
 גרוּבנטַאלרַאש .ןוא (עיגָאלָאליפ) גרעּב
 ,(עיגָאלָאנכעט)
 עשטייד ןוא עשיערּבעה ענעדיישרַאפ

 ןיא טקילײטַאּב ךיז

 "=לַאנרושז ןיז רע טָאה ,ןטפירשטייצ
 ןּביוהעגנָא שידיי ןיא טייקיטעט עשיטס

 =עגטימ רעטעּפש ;1903 ?דניירפ; ןיא |
 =ָאקָאס ,ב"טּפ ,יגָאט םעדח ןיא טעּברַא

 :ףעטַאעט רעדא ,'ףַארגעלעט= סװָאל
 ,דנַא .א ?טלעוו
 ,"ןעטכירכַאנ רעזדָאלװ גנוטייצ עכעלגעט
 ןופ רָאטקַאדער גנַאגרעטנוא ריא ךָאג
 ןבירשעג ואװ ,"טַאלּבעגַאט רעזדָאלװ
 .ייצ ר ַא ,ןעלקיטרַא עשיטסילַאנרושז
 -יצרעד עשירָאטסיה ,ןענַאמָאר:סגנוט
 טײצ רעד ןיא .סעקסערָאמוה ,ןעגנול

 .יד טעדנירגעג 1907

 . רעװיטַאגעג רַאפ המחלמ-טלעװ רעד ןופ
 קיטילָאּפ רעשטײײד רעד וצ גנולעטש
 .עשטייד יד ןופ תופידר ןענַאטשעגסױא

 טלעטשעגּפָא ןּבָאה עכלעװ ,ןטנַאּפוקָא
 ןגעװ ,טײצ רָאל ַא ףױא גנוטייצ יד
 ןטַארקַאמעדלַאיצָאס יד סָאװ
 :ַאלעּפרעטניא ַא ןגָארטעגנײרַא .וּתעשּב
 1917--1915 .גַאטסכיײר ןשטייד ןיא עיצ

 .ןּבָאה

 ןוא רוטַארעטיל עשידיי רעּביא רָאטקעל
 ןגָארפ עלַאנָאיצַאנ:שידי ןוא ךַארּפש
 "םע-תיּבז ןשיטסינויצ רעזדָאל ןיא
 רענייא .ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד ןוא
 רעשידיי רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ

 ,ןליוּפ ןיא גנוגעװַאּב:ןרוט

 ינָאקןרוט רעשידי רעטשרע רעד ןפ
 :ןערּפעציװ ,1916 זדָאל ןיא ץנערעפ
 עשידיי יד ןופ דנַאּברַאפע םנופ טנעד
 .רָאטקַאדער ן ,ןלוּפ ןיא ןעניײארַאפנרוט

 .רעציזרָאפ
 ֹל

 ,"רענרוט רעש

 ןופ רָאטקַאד

 ןטרירטסוליא ַא ָאגאק
 :עּברַאטימ ןַאד ,"טלעוו-סענזיּב עשידיא
 :עמַאז ןוא "לַאנרושז:ןגרָאמ , ןופ רעטי

 ַא טכעלטנפערַאּפ טינ ךָאנ .(17 .נ

 -װ104612113606 
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 דו רעדװ ןַאגרָא ןלַארטנעצ םעד ןופ|
 / "ףילגטימ 1919--6

 .ער 18 -- 1917 .טָארטָאטש רעזדָאל ןופ
 ב"מז עשיטסינויצ יד

 ,עקירעמַא טכוזַאּב 1920
 .ישט ןיא .טייצ עצרוק ַא

 "ידװ לַאנרושז

 ,?סיײװולּכ ,
 ןּבעגעגסױרַא

 / ןייק ןעמוקעגקירוצ 1922 ,"רענַאקיר
 .טָאק רעשיעּפָארײא:חרומ סלַא עּפָארײא
 ילַאנרושז:ןעגרָאמװ ןופ טנעדנַאּפסער

 ןרעמונ ייווצ טכעלטנפערַאפ טַאראפעס |
 - :ָאמוה ,1909 "קעטָאילּביב-סקלָאפז ַא ןופ
 ,1914 "עשטַאד תלגמא ןציקס עשיטסיר
 .:עלשט לאיחיז עידוטש עשיפַארגָאיב ַא
 וצ ןעלקיטרַא .ענייז ןופ 1918 "װָאנ
 רעדח) "!שידוי ,ךיּבעגח ןענעכייצרַאפ
 ,1912 ץגַאלײּב:םואעליּבי ,"דניירפ

 טעּברַא ןַא ןוא טדנַארּבמער רעּביא עיד
 .רעטַאעט םענרעדָאמ םעד רעּביא

 ( 46-1:8//סח12ח1) ןאמעלַאל-עװא
 23|/) טקידענעּב ןַאיטסירק ךירדירפ
 ,קעּביל ןיא .ּבעג (1892 20/ץַו -- 9
 רַאסעּפָארּפ ,רעלעטשטפירש רעשטייד
 סלַא .טסירק ַא . ,טכער-ײצילָאּפ ןופ
 ,קעּביל ןיִא רעטמַאַאּב-ײצילָאּפ
 יד ןופ ןּבעל סָאד ןשרָאפסױא ןעמונעג
 ןוא ,ךארּפש רעייז ןוא םיבנג עשטייד
 . :עגנײרַא ןּבָאה םיבנג עשידיי יד תויה
 . .ןשל םעד ןיא ןטנעמַעלע ךס ַא טכַארּב
 .ןעמוקעג ,םירבח עשטײד ערעײז ןופ
 רעד ,שידיי ןופ גנושרָאפ רעד וצ ךיוא
 ןיא ןעגנושרָאפ עניײז ןופ טַאטלוזער
 7043 קרעװ עקידנעּבריפ עסיורג סָאד
 66019006  62טת6זמטזמ ֹות 8606

201105606-/40012 - 
  'טמס ןֹותַפט18115ס0 אגט50109
 ןכלעװ ןופ ,(1862 -- 1858 גיצּפײל)

 - ױטש ַא

 - יז
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 ןוא דנַאּב רעטירד רעצנַאג רעד טעמּכ
 ךיז טיג ןטרעפ םנופ לייט רעסיורג ַא
 :ַאּב ,ךַארּפש רעשידי רעד טימ ּפָא
 רעד ןופ ןגַארּפ עטסקיטכיו יד קידנרירה
 .ַאּב .ּב || ןיא .עיגָאלָאליפ רעשידיי
 טרָאװ ןופ גנוטײדַאּב יד רע טלדנַאה
 יד ,(48 ,45 ,20--28 ו) "ןָאגרַאעז,
 רעשידיי רעד ןופ ןעמענ ענעדיישרַאפ
 - (54 --52) ךַארּפש
 ןוא עטכישעג יד ,(68 --55) שידיי ןופ
 קיטסישידי רעד ןופ עיפַארגָאילּביּב
 ןוא קיטענָאפ עשידיי יד ,(255 --- 193)
 עשידיי יד ,(353--255) עיפַארגָאטרָא
 ,סיסקַאטניס ,(389 --356) עיגָאלָאמיטע
 ;(427 --400) ליטס ןוא גנודליּבטרַאװ
 .ַארעטיל עצרוק ַא רע טגנערּב רעסייוו
 ןופ עיטַאמָאטסערכ ַא ןוא עטכישעג-רוט
  ןעמונעגסױרַא ,ןטסקעט עשידיי עקינייא
 השעמ */ה השעמ רפסח ,"ךוּב-השעמע ןופ -

 ,"לגיּפש טנַארּבא ,'שימריוו ןופ חקור ןופ
 ןיא, ,"ףסוי תריממח ,?לגיּפש ןלייאש
 .רעּביא-הנוי רעד ןופ ,"דיל גָאלק איינ
 ,דנַא .א יול הדוהי ירּב לאוי ןופ גנוצעז
 ןיירַא טמוק (513 --319 .ז) יּב זש ןיא
 .בעה 8000 --7000 ַא ןופ ףוּבּרעטרעװ א
 :ישאר ןוא רעטרעװ עשִיעמַארַאישיער
 --שידיי ןיא טכיורּבעג ןרעו סָאװ ,תוביּת
 | ;קעל עכעלנע עלַא ןופ רעטסערג רעד |

 .רַאפ רעהַא ויּב ןענייז סָאװ ,ןענָאקיס |
 סנַאמעלַאל:עװַא --- .ןרָאװעג טכעלטנפע
 ,ךס ַא יװ ןרעװ טכַארטַאּב ןעק קרעו
 ןבירשעג זיא סָאװ ,םעלַא םעד ןופ לּכה
 ןיא סע ,םיא זיִּב שידיי רעּביא ןרָאװעג
 עקיטכיװ רעַײז ןופ ײרפ טינ רעּבָא
 -עװַא סָאװ ,רַאפרעד סנטשרע ,ןרעלעפ
 ןופ גנורַאפרע ןייק טַאהעג סינ טָאה .ל
 ,אפוג ךַארּפש רעשידיי רעקידעּבעל רעד
 ןסיוא רעמ ויא רע לייוו --- ןַאד ןוא
 .טּפַאשנסיװ יװ ןליצ עשיטקַארּפ ןעוועג
 | ןענײז ןעגנוניימ ענייז ןופ עליפ .עכעל

 םויק ןרעטייוו םעד

 תורבכ עטעדנירגַאּבמוא יװ רעמ טינ
 ,שידיי ןופ רעטלע רעד ןגעװ ,לשמל)
 :רוק ןשידיי ןופ גנומַאטשּפָא רעד ןגעוו
 עכנַאמ ,תיּבףלַא ןשיריס םעד סיוא וויס
 :ָאפ רעשידיי רעד ןגעוו ןעגנוקרעמַאּב
 ?רעוו טגנערּב ךוּברעטרעװ ןייז ;(קיטענ
 טיג רָאג שידײ ןיא ןרעװ סָאװ ,רעט
 ,עגױזַא ןלעפ טרעקרַאפ ןוא ,טכיורּבעג
 ןענעק ךָאדװ .טכיורּבעג ָאי ןרעװ סָאװ
 םעד טײקרַאּבקנַאד ןיא ןגָאוּפָא טינ ריכ
 רעפיט ַא טימ טָאה רעכלעװ ,ןשטנעמ
 רענעטלעז ַא טימ ןוא תמא םוצ עּביל
 .כרוד טפַאשנסיװ וצ טײקנּבעגעגרעּביא
 ַאזַא ןעגנוטכיר ײלרעלַא ןיא טלּבירגעג
 ןוא (ןאענעס) "ןדָאּב ןטעּברַאַאּבמוא
 רעד םויה:דע ךָאנ טּבײלּב .ל:עװַאװ
 ןופ טיּבעג ןפױא רעשרָאּפ רעטסערג
 .3) ױעיגָאלָאליפ רעשטייט=שידיי רעד

  ףטכעלרע ןוא עטסנרע יד .(וָאכָארָאב
 רעשידיי רעד וצ .ליעװַא ןופ גנוָיצַאב
 רדסּכ טזײװ רע רעכלעװ וצ ,ךַארּפש
 זיא - ,גנורעדנואװַאּב עסיורג ַא סױרַא
 ןיא סָאװ ,טימרעד רעקידרעווקרעמ ךָאנ
 :עג רע זיא טיײקיטעט רעשיטילָאּפ ןייז |

 .לדיי רעד ןופ רענגעק רעפרַאש ַא ןעוו
 ענייז ףיוא ןוא גנוקיטכערַאּבכײלג רעש

 .סױרַא וליפַא ןיז םעד ןיא ןעלקיטרַא
 ,רעסיר לאירבג ןופ רעפלנע ןַא ןפורעג
 ,ןילרעּב ןיא רעטלע רעד ףיוא קידנּבעל
 ײר עצנַאג ַא ןּבירשעגנָא .ל..ַא טָאה
 יב .ןענַאמָאר עלענימירק

8:097 66019006 .2112 1161 . 4144 
 ;107 --1023 .נ ,"קײטָאילּביּב , ,װָאְכָארָאּב .ֹּב
 1716 ,רעהטניג ,ש = } 107--105 .ז ,8321 ,ןאענעס
 / ,1919 גיצפייל ,,06190װ6 (0ג0069018000ס)
 .רעד -- ,5640168 ,ךיײרנײװ  .מ ;טרַאװרָאפ
 יי 162,  .ז ,"ןעלּפַאטש , ,רעּבלעז

 --1848) לדנעמ-יכדרמ םיקרעזיוא
 :ַאג:חרזמ ,עצײהוָאּפ ןיא .בעג (3
 יד ןיא ,טַאקידָאטװַא ןַא ןעוועג .עיציל
 ליפ  ,(קינלַארוג) רענערּב א ןרָאי עגגוי
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 ,עינעמור ןוא דנַאלסור רעּביא טזיירעג

 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ,סעדָא ןיא טּבעלעג

 .ײַאּב ךיז ,םייה ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ
 .ןתעשּב ,רערעל-טַאװירּפ סלַא טקיטפעש

 ענייז ןּבירשעג ךעלגניי יד טימ ןלענק
 סע עכלעוו ןופ ,ןענַאמָאר-דנוש עסיורג
 =העלזיוה רעדא| :טכעלטנפערַאפ ןענייז
 "רוד רעײנ רעדח ,דנעּב 4 "רער

 .ףלעװָאנ ןּבירשעג ךיוא טָאה .דנַא .א
 ָאלעמ ענעגייא טימ רעדיל ,סעמַארד

 . .סעיד
 --1593 13/1) םוחנ רעדנעלסיוא

 =ַאכ לטעטש ןיא .ּבעג (

 :ַאפ רעד ןיא ,ּבוג רעװעיק ,וָאקרָאד

 .םירחוסדלַאװ עכעלגעמרַאפ ןופ עילימ

 טכוזַאּב רָאי ןייא
 6 ןופ ,רדח םעד
 ןגפיוא ןָא רָאי

 .זיוה ךרוד ןגיוצ
 יור ןיא רערעל

 ן906 טייז ,שיס

 מיג רעסעדָא ןיא |
 ףעטעּפש ,עיזַאנ
 .עיק ןיא רעּבירַא
 .ףעמוז זיב 1 טקירנעעג עכלעוו ,רעוו

 רענילרעּב ןיא ןיצידעמ טרידוטשש 4

 :ץרא טכװַאּב ןַאד ,טעטיסרעװינוא
 ןופ ךָארּבסיױא ןכָאנ ןענַאװ ןוּכ ,לֵארשי

 ףוס ןעמוקעגקירוצ המחלמ:טלעוו רעד

 .ועיק ןַײק 1914 טסּברַאה

 ןיא 1919 טריזיליּבָאמ רָאטקָאד:רעט

 ,ײמרַא רעטיור רעד

 ןוא קסלעגנַאכרַא ףיֹוא שרַאמ םעד

 טריטויּבעד .עשרַאװ ףיֹוא רעטעּפש

 רעקיגָאטנײא רעד ןיא ריש ַא טימ

 ,?טרָאװ עיירפ סָאד, עּבַאגסױא

 םיריש טכעלטנפערַאּפ ןָא ןַאד ןופ .7
 ?עיק יד ןיא ןעלקיטרַא עשיטירק ןוא

 ?טײצ עײנחװ יו ,ןּבַאגסױא רעװ

 ,"טלעוו.רעכיּבא ,,"גנוטײצסקלַאּפ;

 .קיטירק רעשידיי רעד .ןופ

  ףלללמ סלַא

 . טכַאמעגכרוד 0

 .וועיק

 ענייז ןופ ,דנַא .א "סעמעװ רעװקסָאמ
 ןּבַאגסױא ערעדנוזַאּב ןיא ןענייז םיריש
 ?גַאלרַאפ רעוועיקא) "רעדילא : ןענישרע
 +ָאמס) "גָאט רעּבלַאהװ ,(48 ז"ז ,7

 - יּביּב) "טנָארפע ,(80 ז"ז ,1921 קסנעל

 רעװעיק רעד ייּב "קירילײ קעטָאיל
 ןופ ;(16 ז"ז ,1922 "עגיל:רוטלוקח
 =דנורג/ -- ןטעּברַא עשיטירק ענייז
 "םזילַאער ןשידי םעד ןופ ןכירטש
 ,(152 ז"ז ,1919 "גַאלרַאפ רעוועיקז)
 טימ ייס טָאה סָאװ ,קרעװ ךעלדנירג ַא
 טימ ייס ,ליטס ןוא עיצקורטסנַאק ןייז

 .=גּוא ןופ זילַאנַא םוצ גנַאגוצ טרַא ןייז

 יױנטײדַאּב עריא ןוא רוטַארעטיל רעז
 ןגני םעד ןּבעגעג רעײטשרָאפ עטס
 ןָאנבױא ןיא טא ןַא רעלעטשטפירש

 םעד ןיא

 רעד זױלּב זיא סָאװ ,קרעװ ןקיזָאד
 -רַא רערעסערג ַא ןופ לייט רעטשרעי
 יד ןעמענמורַא ףרַאד עכלעװ ,טעּב
 / טײג ,רוטַארעטיל רעזנוא ןופ רעפַאש

 :דנורג רעד ןופ סױרַא רָאטװַא רעד
  ןופ עיסימ עשירָאטסיה ידח זַא ,החנה
 -סיוא :זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ןטשרע םוצ זיא סָאװ ,קלָאפ ַא ןרעה
 =וקעג עטכישעג-תולג רעד רַאפ לָאמ
 י.אער ףירגאּב םעד ;"?טרָאװ םוצ ןעמ
 .ןטײרּב ַא רעײז ןיא .א טמענ םזיל
 טינ םיא רעטנוא קידנעײטשרַאפ .,ןיז
 רָאנ ,ןעמרָאפ עשירַארעטיל יד רָאנ
 :ַארעטיל רעשידיי רעד ןופ חסונ םעדח
 =ָאלָאעדיא ןוא עשירעלטסניק יד ,רוט
 ."ריא ןיא טּבעל סָאװ ,עיצידַארט עשיג
 ---םזילאער ןופ חסונ רעד זַא קידנעמעננָא
 סָאװ ,קלָאפ םעד ןופ חסונ רעד זיא סָאד
 .וצ טרעהעגסיוא ןליװח ןייז ןיא טָאה
 ,"ןפַאשַאּב רוטַארעטיל עשידיי יד *ןרעו
 =ַאנַא ַא טימ טעּברַא ןייז ןָא .א טּבייה
 --.גנופַאשסקלָאפ רעשידיי רעד ןופ זיל

 ---דילסקלָאפ ם?ד ןוא טרָאװכירּפש םעד | ןיא
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 לָאװקרוא םעד טכוז רע רעכלעװ ןיא
 קידנעײגרעּבירַא ;םזילַאער ןשידיי ןופ

 ,רוטַארעטיל רעכעלטפירש רעד וצ ןַאד |
 וצ ןפוא ַאוַא ףיוא ידּכ
 יעּפמָאק רעד ןגעװ עגַארפ יד ךיוא
 ,?רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ץנעט
 -גליפ ַא ךוּב ןייז ןיא ןּבעג .א טווורּפ
 :נעמ ןופ זילַאנַא ןשירעלטסניק-שיפָאס
 ןוא ץרּפ ,7 .* ,םירפסירכומ עלעד
 ןיא ךייר רעייז זיא סָאװ ,םכילע-םולש
 יד ןגעװ ןעקנַאדעג עטנַאסערעטניא
 ןלײזטּפױה עקיזָאד יד ןופ ןעגנוּפַאש
 טפָא םגה ןוא .רוטַארעטיל רעזנוא ןופ

 טַאטלוזער ַא ןעגנַארדעג ס--.א ןענייז
 .קורטסנָאק עשיטקעלַאיד עטגָאװעג ןופ
 =ַאד רעד ןיא רעּבָא רע טזייװו ,סעיצ
 ?נגײא ַא סױרַא רענייז טעּברַא רעקיז
 ?ַאודיװידניא עלופרעטקַארַאכ עקיטרַא

 ןטעּברַא עשיטירק עטצעל ענייז ,טעטיל
 ּב"מז רעװקסָאמ יד ןיא ןענישרע ןענייז
 רע עכלעװ ןופ ,23-- 1922 "םָארטשװ
 .ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא זיא

 ,העיק ,'ןבעל ןוא לוש  ,תובשחמ:לעּב

 רעזנואג ,רעּפעט .ק 176--72 א ,9--8 !ג

 טקורדעגרעּביא ,876 .1 ,1922 ,ענליװ "גָאט

 ,5-:4 .1 1922,  ץקרָאײװיג ,"שידיאיינ, ןיא

 ,קרָאײװיג ,"גָאט רעד, ,רעגינ .ש ;40-36

 יב ,1923 רעמוז

 -- 1892 23/8) םירפא ךַאּברעױא
 ?ַאסעּב ,יצלעּב ןיא ,ּבעג ( |

 דיל ַא טימ טריטויּבעד טָאה .עיּבַאר
 ,1909 ענליוו ,"ןעגנַאזח טַאלּבלמַאז ןיא .

 =סיוא 1913 .ךוּגרעװַא .א ןעמָאנ ןרעטנוא
 ךיז ואו ,לארשי-ץרא ןייק טרעדנַאװעג
 :סיוא ןכָאנ .טעּברַאדרע טימ ןעמונרַאפ

 .סיוא סלַא המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךָארּב |
 דנַאל סָאד ןוָאלרַאפ טזװמעג רעדנעל
 ,םירצמ לש הירדנסּכלַא ןייק קעװַא ןוא

 =על ןשיטסינויצא םעד ןיא ןײרַא ואוו

 ןוא ײמרַא רעשילגנע רעד ןופ "ןָאיג
 :ןלענַאדרַאד רעד ןיִא טקילײטַאּב ךיז

 .ןרעפטנערַאפ;

 .עשיאעּפָאריײאװ

 יַאּב טייהקנַארק ַא .ּבילוצ .עינַאּפמַאק

 ןיק 1915 ןעמוקעג ,טסניד ןופ טיירפ |
 -ײשרַאּפ ןיא טקילײטַאּב ךיז .עקירעמַא
 . ,םיריש טימ ןּבַאגסױא רעקרָאלוינ ענעד
 - .ץרא ןיא ןּבעל םעד סיוא ןעגנולייצרעד
 העלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ןֹוא לארשי
 :ילעוּפ םעד ןופ רעטעּברַאטימ ַא ןעוועג
 =עּפש ןוא "טייצח טַאלּבגָאט ןשיטסינויצ

 ?כוּב ןיא .?לַאנרושז ןעגרָאמח ןופ רעט
 גנולמַאזרעדיל ןייז ןענישרע זיא םרָאפ
 ?רַאפ רעשירַארעטילװ "ןענַאװַארַאקח
 =טבַא ,160 ז"ז ,1918 קרָאײװינ ,"גַאל
 ןוא ןּבעל םעד סיוא ןוויטָאמ טלַאה
 עשיּבַארַא ,לארשי:ץרא ןופ רוטַאנ רעד
 סרעטכיד םעד ןופ תונורכז ,ןוויטָאמ
 םערַאװ זיא סָאװ ,(עיּבַארַאסעּב ןיא טנגוי
 ףעשידיי רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא
 ירעּביא טָאה .א .עקירעמַא ןיא קיטירק

 לעלַא ןופ עמעָאּפ עטמירַאּב יד טצעזעג
 "טפנוקוצװ) "ףלעװצח ץָאלּב רעדנַאס
 =יַנַאֿמ טימ ןעמַאזוצ ןוא ((527 ,ז ,9
 ."תימלושח סנירּפוק .א ּביײל

 עידעּטָאלקיצנע ,ליא - ,גלא ,טַאלּבדלָאג דוד

 .311 .ז 11 ,עיגָאלָאטגַא ,ןיסַאב ,מ 1925 1

 --1888) שירעּב (בוד) ךַאּברעױא
 ,לטעטש ןיילק ַא ןיא .ּבעג ( |

 .לוּפ לד ןיא טנרעלעג .ּבוג רעקצָאלּפ
 רעטעּפש .תובישי עשיװטיל ןוא עש
 עג ַא ןוא עשרַאװ ןיא ןרעטסקע ןעוװעג
 ךיז .ץייוװש ןיא טּבעלעג טייצ עסיוו

 ןוא "הריפצהח ןיא ןקורד וצ ןּביױהעגנָא
 ןוא "ירבעה, ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 .+טימ ,עשרַאװ ןיא קידנעניואוו ."חלשהז
 עשידי ענעדיײשרַאפ ןיא טעּברַאעג
 .,"טניהש ,"געו רעד, יװ ,ןעגנוטייצ
 - ,"להַארטש רעדח ,"טַאלּבנעכָאװ סעשידיאז

 רעד ,"רוטַארעטיל
 =עג ואו ,.דנַא .א ?טנעימָאמ, - ,"דניירפ
 - -רַאַאּב ,ןזיקסע ,ןעגנולייצרעד טקורד
 . יא .המודכו סעדנעגעל עשידיי עטעּב
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 .רעדניק צירעס ַא ןּבעגעגסױרַא 1920 |
 - ץצליהוח עטעזדנָאלּברעפ סָאדװ :ךעלעכיּב|
 .עשידוי יד --לָאמַא ןופ ךעל'השעמח
 ?רעדניקפ) "ןעדנעגעל ןיא עטכישעג
 ,שטיװָאנימיש .י גָאלֹרַאפ ,קעטָאילּביּב

 | --- שֵיערּבעה ןיא ךיױא יװ ,(עשרַאװ = |
 םידליל תודגאו םירוּפס -- םיסדהחה

 ,"הּפצמח תאצוה) "םירוענה ינבלו
 | .(עשרַאװ

 -- 9 15/ 0 קחצי ןאמרעטנוא
 ןיא עשרַאװ ןיא .ּבעג (

 :עג רָאי 16 זיּב .עילימָאפ רעשידיסח ַא
 ןיא טגרעל

 :ָאװער רעד ןיא ןגיױצעגנײרַא| ,תובישי
 "ךילגטימ סלַא גנוגעוװַאּב רערענָאיצול

 וצ ןּבױהעגנָא
 . ןשיטסירָאמוה
 .טעּברַאעג ןַאד

 ךיז ,.ס .ּפ .ּפ רעד ןופ
 .סנַאקצַאי ןיא ןקורד
 ,"ןיּב ידע טַאלּבנכָאװ
 רעװעשרַאװ רעד ןיא רעטרָאּפער סלַא|

 ףעלדליּב טקורדעג ךױא ואװ ,עסעיּפ
 - טרעדנַאװעגסױא 1911 ,ןעגנולייצרעד ןוא|

 --עדנַאגוא תעשּב ,ןָאיַאר רעװַאלסָאנירעט
 צרעה ןגעק עיציזָאּפָא רעד ןופ רעריפ

 .ינניצ ןיא טעּברַאעגטימ ,עקירעמַא ןייק
 יעג בגַא ואװ ,"קלָאפ ןשידיאז ןשיטס
 .ַאיּב ,נ .ח ןופ ןעגנוצעזרעּביא טקורד
 ;טימ עדַאנַאק ןיא 1914 -- 1912 ,קיל

  ןֹוא "רעלדָא רעדענעקײ ןופ רעטעּברַא
 ,"לַאגרושז ןעשידיאפ רעטנָארָאט םעד
 רעכילגעטז רעד ןופ רָאטקַאדער 4
 .רַאפטּפױה סלַא .ָאגַאקישט ןיא "עסערּפ
 ..דומלּת רעקיטרָאד רעד ןופ רעטלַאװ
 עשידיאק ךוּב ַא טכעלטנפערַאפ הרוּת -
 ,115 ז"ז) "גנוהיצרע ענײמעגלַא ןוא |
 טערט רע ואװ ,(רּבחמ ןופ דליּב ןטימ
 רעזעיגילער ַא רַאּפ סױרַא)

 רעגַאקישט טקידנעעג 1918 .גנויצרעד
 טז ,טַאקָאװדַא סלַא טעטיסרעװינוא
 :רַאונא טַאלּבנכָאװ ןופ רָאטקַאדער 1
 ?גנע ןוא שידײ ןיא "ןרעטשנעגרָאמ רעק
 =עשרַאװ ןיא ןּבעגעגסױרַא 1922 ..שיל
 "םידליל הקתוילּביב, גַאלרַאפ רעװ

1863 --- 

 -,ענװָאר |

 טניז ,רעינעשזניא סלַא לוש עשינכעט

 | עשיווטיל ענעדיײשרַאפ

 ,ענליוו ןיא "ןויצ-ינויצז |

 רעשידייו

 ,זײירק רעסעדָא םעד ןופ-

 = .8לךיי רעד ןגעק ּפמַאק םענעסיּברַאפ ַא

 .ירָא ,טיערּבעה ןיא ךעלהשעמ עקינייא |
 ךיוא ךיז טָאה ,עטצעזרעּביא ןוא עלעניג
 רעשידיי-שילגנע | רעד ןיא טקילײטַאּב
 ןיא ךעלכיּב 5 טכעלטנפערַאפ ןוא עסערּפ
 רעדנַא ןַא רעּביא סעדעי ,שילגנע
 | / .בוטיםוי ןשידיי
 ג/שוו לדנעמ-םחנמ = ןיקשיסוא ||

 -בוד ןיא .ּבעג (
 רעװקסָאמ טקידנעעג ,9

 .רָאטימ ,רעוט עטסוויטקא עריא | .ןופ
 טעדנירגעג ,ן"ליּב .עּפורג יד טריזינַאג
 ןיא ?ןויצ ינּבח ןיירקנטנעדוטס םעד
 .סמָעֶהיֹדחַא .ןופ דילגטימ ,עװקסָאמ
 :טימ רעטסטנעָאנ ,"השמ ינּבװ עגיל
 םעד ןפו-פיונוצ םייּב סלצרעה רעפלעה
 / ןופ רענייא ,לעזַאּב ןיא סערגנָאק ןט1
 .ַאּב רעשיטסינויצ רעד ןופ סרעדיל יד
 .קַא ןסיורג ןופ ךילגטימ סלַא גנוגעוו
 =ַאקעי ןופ השרומ ןוא טעטימָאקסנָאיצ

 רעװָאקרַאכ רעד ןופ רָאטַאיציניא ,ןעל
  םזילַאירָאטירעט םעד ןגעק גנוטַארַאּב
 רָאפנעמַאװצ םעד ןופ ןוא (1903)

 ףקָא רעד ךָאנ |
 .,דנַאלסור טזָאלרַאֿפ עיצולָאװער=רעּבָאט
 :עלעדםולׂש עשידיי יד ןופ דילגטימ
 ץנערעפנָאק:םולש רעד תעשּב סעיצַאג
 .ןופ רָאטקעריד סלַא ,ליַאסרעװ ןיא
 דילגטימ ןוא דנָאפ-לַאנָאיצַאנ ןשידיי
 ןיא עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד ןופ
 .--.םילשורי ןיא טצעזַאּב ךיז לארשי:ץרא
 . ןטסלערּבעה עטסוװיטקַא יד ןופ רענייא

 טריפעג

 םעד ןופ רָאטװַא ,גנוגעווַאּב רעשיטסיש
 ;ותיסור וא ּתירּבעװ גנוזָאל ןטנַאנרַאּפ

 | ץַאנ .רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ סל |
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 ,1917 ,וועיק ןיא גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצ
 ןויטַארטסנַימעד ןייז טימ
 יד ןופ ןטסעטָארּפ עפרַאש ןפורעגסױרַא
 :ילַאיצַאס ןוא עשיטַארקָאמעד עשידיי
 .יטסינויצ ןייז ןיא ,סעיצקַארפ עשיטס

 טצונַאּב ךיוא רעּבָא ךיז טײקיטעט רעש
 סלַא יא ךַארּפש רעשידײ רעד טימ

 ןיא ךוזַאּב ןייז תעשּב ,לשמל) רענדער
 ("דוסיה ןרקח םעד תבוטל עקירעמַא
 ענײז ןופ .רעלעטשטפירש סל4 יא
 סלײטנטסערג ,ןעלקיטרַא עשיטסינויצ
  =ײא ןענײז ,שִיערּבעה ןוא שיסור ןיא
 ןיא ,שידיי ןיא ןענישרע ךיוא עקינ
 ,1902 "דויח ןיא ,11 "ּב"פ די; ס--ע"ש

 --פ ןאַט ,1908 ,"קלָאּפ .דויח ןיא ,22 .אמ
 ןיא ןּבַאגפױא ערעזנואז ּב"מז ןיא ,10/

 ןענייז רעדנוזַאּב ,דנַא .א "לארשי=ץרא
 גַאלרַאפ) "םַארגָארּפ רעזנואפ :סױרַא
 ,1905 עקָארק ,"טפנוקוצ עשידיי יד
 ,דנַא .א (29 ז"ז

 ( 1921 1/ =-1856 5/טזו1) םעה דחא
 ברעבצניג רשא ןופ םינָאדװעסּפ
 יא ,ּבוג רעוװעיק ,ריווקס ןיא .ּבעג
 ,עילימַאפ רעשידיסח רעכעלגעמרַאפ ַא|
 'הריקח ןוא דֹומלּת ףױא ןגיוצרעד
 וצ ,הנותח רעד ךָאנ רע טָאה ,םירפס
 טימ ןּבעגוצּפָא ןּביױהעגנָא ךיז . ,רָאי 7
 .עג 1884 ---1882 ,םידומיל עכעלטלעוו
 ,עלסערב ,ןיו ןיא סעיצקעל טרעה
 ,סעדָא ןיא טצעזַאּב ךיז ןַאד ,ןילרעּב

 ןוצייבבוח לד וצ ןענַאטשעגוצ וואו
 ןּביוהעגנָא טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז
 הז אלק לקיטרַא ןטמירַאּב ןייז טימ
 טָאה רע ואו ,1889 "ץילמה, ,"ךרדה
 םעד ןופ תודוסי יד ןפירגעגנָא ףרַאש

 ץידנקורסױרַא
  ןופ גנובעלפוא יד טינ רקיע סלַא
  ,ןויצ:תביח ןשיטקַארּפ

 :רעה יד ןופ גנוּבעלפיוא יד רָאנ ,דנַאל
 ןופ גנומוקלופרַאפ עקיטסײג יד ,רעצ
 טײצ רענעי וצ .המוא רעשידיי רעד

 . םזיערּבעה

 ,"השמ ינּבװ עגיל יד טעדנירגעג ךִיוא
 ןקעוװרעד ֹוצ ןעװעג זיא ליצ ריא סָאװ
 . טָאה .קלָאפ ןיא ליפעג עלַאנָאיצַאנ סָאד
 ןוא לארשי=ץרא טכוזַאּב לָאמ עקינייא
 ץראמ תמא; ןעלקיטרַא ענַײז יא -

 עטסײרד ַא ןּבעגעג .דנַא .א "לארשי
 =עלַאּפ רעד ןופ גנורעדליש עוויטַאגעג
 קידנקעדפיוא , ןיצַאזינַאלָאק  רעשיגיטס
 יזָאלנדָאּב ןוא טײקיזָאלמעטסיס ריא
 .קַאדעֹר סלַא טּפיוהרעד) רעטעּפש .טייק
 =ַאּב (1902--1896 "תלשהז ןופ רָאט

 ; םוינויצ ןשיטילָאּפ סלצרעה טּפמעק

 ןקיטסיינח םעד ןגעקטנַא רע טלעטש םיא
 ליוו רעכלעוו ,(?םזימעה+-דחאז) "םזינויצ |

 ,קלָאפ עשידי סָאד טינ ןרעכיזרַאפ

 . ךינּב בורו ןינמ בור ןייז ןיא טעװ סָאװ
 ,רעדנעליתולג יד ןיא ןּבײלּב לָאמעלַא
 ףרַאד סע ןכלעװ רַאּפ ,תודהי סָאד רָאנ
 -נעצ ַא ןרעװ ןפַאשעג לארשי.ץרא ןיא
 .עיּפשמ טעװ סָאװ ,(יינחור זּכרמ,) רעט
 1908 ,רעדנעל עלַא ןופ ןדיי יד ףיוא ןייז
 1912 טייז ךיז ,ןָאדנָאל ןיא טצעזַאּב ךיז
 =עט רעשירַארעטיל ןופ טרעטיײװרעד
 :ץרא ןייק ןרָאפעגרעּבירַא 1922 ,טייקיט

 -יערּבעה רעטסדנטײדַאּב רעד -- .לארשי
 "טינ טָאה סָאװ ,רעקנעד=טסיצילּבוּפ רעש
 =ײר ןייז טיול ייס ךיז וצ ןכיילג ןייק

 =פרַאש רעד טױל ייס ,עיצידורע רעכ
 ייס ,זילַאנַא ןשיפָאסָאליפ ןייז ןופ טייק

 טָאה ,ליטס ןדנצנעלג:שיסַאלק ןייז טול
 רצ גנויצַאּב רעד ןיא רעּבָא םעה:דחא

 :רעד טינ ךיז ךַארּפש רעשידיי רעד
 יּבַאש ןכעלנייװעג םעד רעּביא ןּבױה
 .הטיש-"תיסור-וא-תירבעװ רעד ןופ ןָאל
 טעמדיװעג זיא שידיי ןופ עגַארּפ רעד
 סָאװח לקיטרַא רעשידיי רעקיצנייא ןייז

 .סלַא טכעלטנפערַאפ ,"דוי רעד זיא
 רעד רעטנוא ,"רָאטקַאדער םוצ ףעירּבח
 .,"דויפ ןיא ם--ד--א טפירשרעטנוא
 לקיטרַא ןקיזָאד םעד ןיא 4 .נ ,9
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 "רַאפ עצנַאג יד סױרַא ןיוש ךיז טזייוו
  צנייז שינעדנעטשרַאפמוא ןוא גנוטכַא
 .ךַארּפש רעשידיי רעקידעּבעל רעד רַאפ
 רעד ןופ גנוטיידַאּב רעד ןגעו קידנדייר

 בגַא רע טגָאז ,קלָאפ ןרַאפ ךַארּפש
 ?ןָאגרַאשז ,רימ רָאנש :שידי ןגעװ
 עגיצניא יד רשפא ןענעז ,ןעדוי
 סָאװ ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןעשטנעמ
 טינ ,הללק ערעווש יד טגיל יז ףיוא

 .טיל ַא ןופ םעט ןעסיז םעד ןעסיוװ וצ -

 יד .עכַארּפש:רעטומ רערעיײט ,רעּב
 ןיא ןענעז רימ רעכלעוו ןיא ,עכַארּפש
 ,ןערָאװעג ןעגוצרע טײהדניק רעד
 ערעזנוא ןעּבָאה רימ רעכלעוו ךרוד
 ינוא ןוא ןעמוקעּב עפירגעּב עטשרע |

 :סוא ןייא ןעלהיפעג עכילדניק ערעז
 עכַארּפש עקיזָאד יד -- ןעּביגעג קֹורד
 .ןןעגייא טינ ,רעייט טינ ןײלַא זנוא זיא
 .טרעצ םוש ןייק רהיא וצ ןעלהיפ רימ
 ןעהילּב ןוא ןעּבעל רהיא ,טינ טייקכיל

 =רַאשז ...טינ רָאג זנוא טריסערעטניא
 וצ ביוחמ טינ רָאג דוי רעד זיא ןָאג
 טהעטשרעפ רע ןעװ ןוא ,ןהעטשרעפ
 דֹובּכ םהיא ביוחמ טינ רע זיא ,ָאי
 טּביירש עמ סָאװ ,ןעזעל ןוא ןעּבעגוצּבָא

 "יד זַא ,ןיא ריפסיוא רעד *...םהיא ןיא

 טמיטשַאּב ףרַאד רוטַארעטיל עשידיי
 םעד רַאפ ןילּב ןייז
 =רַאשז יװ רעמ טינ טײטשרַאפ סָאװח
 לטימ רעדנַא ןייק ָאזלַא טָאה סָאװ ,ןָאג
 וצ םוטנעדוי סָאד ןוא טלעװ יד ,טינ
 ןעטסָארּפ ץנַאג םעד טימז ;"ןענרעל
 ףרַאד ןעדייײןָאגרַאשז םענעגיוצרענוא
 ,"תיּבףלא ןופ ןעּבַײהנָא רעּבָא ןעמ
 סױרַא םעה-דחא ךיז טגָאז רעּבירעד ןוָא
 ןיא טָאה "דוי רעדװ סָאװ ,םעד ןגעק
 .ןשידיי ןטנעגילעטניא םעד ךיוא גיוא
 יָאד םעד וצ גנוקרעמנָא ַא ןיא) .רעזעל
 סלַא טקורדעג זיא סָאװ  ,ווירּב ןקיז
 ןופ עיצקַאדער יד טָאה ,לקיטרַאטײל

 ףיוא |

 .,םע:ןומה

 וצ גנולעטש ריא טרעפטנערַאפ "דויח
 יַא ,טקנוּפדנַאטש םעד סיוא שידיי

 -רע טינ זיא סָאװ ,ןושל ַא ךיוא זיא'ס|
  רעּבלעזרעד וצ .(ערעדנַא ןופ רעג
 טרעקעגמוא םעה-דחא ךיז טָאה ענַארּפ
 .כַארּפש ןטרעקַאלפעצ ןופ טייצ רעד ןיא
 :נָאק רעציװָאנרעשט רעד ךָאנ ּפמַאק
 ביר לקיטרַא ןײז ןיא --- ץנערעפ
 רע ואוו ,11 1910 ,"חלשהח ,"תונושלה
 .יִּברֲאֹפ ןייז רעטיירּב ךָאנ טעדנירגַאּב
 יָאנ ןיא שידיי וצ טּפַאשרענגעק ענעס
 ןצנַאגניא ןיא ןוא םוָיערּכעה ןֹופ ןעמ

 ןופ יא טרעװ ןלַאנָאיצַאנ םעד לטבמ
 עלֲא ןופ יא ךַארּפש רעשידיײ רעד

 ,ריא ןיא ןפַאשעג ןענייז סָאװ ,תורצוא
 ןשיװצ ןּבָאה ןעמֶָעֶקידחא רעפטנע ןַא
 ןיא סעזימ וָהיתּתמ ןּבעגעג ערעדנַא
 ןיא יקצולירּפ חנ ןוא 04 ,"דיתעהג
 "ןָאגרַאשז ןגעו םעה-דחאק לקיטרַא
 ,"ףיורַא-גרַאּבח ןייז ןיא טקורדעגרעּביא
 קרעװ ס--ה .א ןופ .211--189 4!
 ,("םיכרד תשרּפ לעז דנעּב 4 ןיא סױרַא)
 טצעזעגרעּביא לייט רעניילק ַא רָאנ זיא

 :סױא ענעדיישרַאֿפ ןלא שידיי
 דנַאּב ַא ןיא -- רעצעז ,צ ןופ ןוא ןּבַאג

 גַאלרַאפ} "ןעטפירש עטלהעוועגסיוא,
 .טנַא ,1910 עשרַאװ ,שעלַא רַאפ רעכיּבח
 - .ַאלקש-סטייהיירפ ,שפנה ןוּבשח :טלַאה
 ןוא סעגילייה ,טסיײרט עּבלַאה ַא ,ןעפ
 תדמ ןוא ןידה תדמ ,סעכילגעטלַא

 ,סעויטַאגענ ןוא סעװיטיזָאּפ ,םימחרה

 ןעעדיאןעטכענ ןוא ןעעדיא-ןעגרָאמ
 =הָאכָאנ ,טפנוקוצ ןוא טייהנעגנַאגרעּפ
 ןוא ןהֹּכ רעד ,עיצַאלימיסָא ןוא גנומ
 :ַאשּפָא ןַא .(ןעטלעוװ ייווצ ,איבנ רעד
 ןיא טָאה תטיש סמעה=דחא ןופ גנוצ
 טעּברַא ןייז ןיא רידַאןּב ןּבעגעג שידיי
 ןיא תוריּתס=טּפיוה יד -- געוו ןעטימניא
 ,?ןעגנואיושנָא עלַאנָאיצַאנ סמעהידחא
 יו .א ןיש ,1913 ענליוו ,"טלעוו עשידויח
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 דוד (יקסוָאטַאנגיא) װָאמאנגיא
 ןיא .ּבעג ( --1885 14/א
 ןופ) .ּבוג רעװעיק ,וָאליסורּב לטעטש
 סטָאג ןופח ןייז ןיא ןּבירשַאּב רעטכיד
 | ןיא ("רעדנואוו
 ןופ עילימַאפ רעד
 דיסח ןעמערַא ןַא
 =לַאט לדוד 'ר
 .דניק ןייז .סרענ
 רעּבירַא זיא טייה
 :ָאמטַא רעד ןיא -
 םעד ןופ ערעפס
 תוישעמ סנטַאט
 --.סעמַאמ רעד ןוא בוט-םש:לעּב ןגעוו
 .סיוא 1906 ,"הניארו הניאצח םעד סיוא
 טריטויּבעד ,קרָאײװינ ןייק טרעדנַאװעג
 ןיא ?גנוכַאװרעװ גנולייצרעד רעד טימ
 רעגָאזנָא םעד--|11 ,"דנעגוי יד, ּב"מז םעד
 דיי רעד ןיא גנומערטש רעינ ַא ןופ

 1908 .עקירעמַא ןופ רוטַארעטיל רעש
 =פערק יײװצ, עלעװָאנ יד ןּבעגעגסיורא
 סָאװ ,(קרָאי=וינ ,?שידויח גַאלרַאפ) "?עט
 רָאטװַא ןגנוי םעד ףיוא ןגיוצעג טָאה
 .=ַארעטיל יד ןֹופ טײקמַאזקרעמפיוא יד

 :כיד ןטימ ןעמַאזוצ 1910 .ןזיירק עשיר
 םעד טריטקַאדער ץרַאװש .י .י רעט
 םורַא ,*רוטַארעטילא ּב"מז יד ןופ 3 ןִו

 וצ ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה סע עכלעװ
 עטסעפ ַא רעּבָא .,"עגנויא יד ןריּפורג

 .רַאפ עּפורג עקיױָאד יד טָאה עיציזָאּפ
 ,"ןעטפירש, ּב"מז יד טימ טשרע ןעמונ|

 ןופ גנוקריווטימ רעד ייּב ,טָאה :א סָאװ
 רעלָאמ יד ןוא םירבח עקירעּביא יד
 ןּביוהעגנָא ,יקסװָארטסָא אּבא ןוא דוַאמ .ז
 .עג םיא ךרוד 1912 םעד ןיא ןּבעגוצסױרַא
 -ייהעגמוא ,?ַאקירעמַאז גַאלרַאפ ןטעדנירג
 ןעגנוגנערטשנָא עסיורג ןוא עיגרענע ערע

 יד ןפַאש וצ ידּכ ,טרעדָאפעג ךיז ןּבָאה--
 יניא רעייז טיול ייס סָאװ ,ּבײמז עקיזָאד
 .סיוא רעכײר רעײז טול ייס טלַאה

 ץנַאג ַא ןעװעג יײז ןענייז גנוטַאטש
 :ַארעטיל רעזנוא ןיא גנוניישרע עיינ
 .רעריא םייה רעיײנ רעד ןיא טרפּב ,רֹוט
 ןוא .א ןשיװצ ץנעדנָאּפסערָאק יד
 .עניד, ןיא טכעלטנפערַאפ) ןָאזעניד בקעי
 ,"שדוח םעד, וצ עגַאלייּב ,"װיכרַא סנָאז
  !"ןעטפירשח יד ןיא ןוא ,1921 עשרַאװ
 יד ןטײרּפשרַאפ ןגעװ (1919 טסּברעה
 .ןליצרעד דנַאלסור ןיא ?ןעטפירשח
 טַאהעג טָאה .א סָאװ ,ןופרעד לסיּב ַא
 ןסיורג ןייז ןריפכרוד םייּב ןייטשוצסיוא
 *ףג טָאה רעכלעװ ,ַאלּפ ןשירַארעטיל
 :ַארעטיל עשידיי יד ןריפסיורַא טפרַאד

 .געװ םעיינ ַא ףיוא עקירעמַא ןיא רוט
 "ןעטפירשח יד ןּבָאה ךעלקריװ ןוא
 ןיא םָארטש ןשירפ ַא טכַארּבעגנײרַא
 קידנּפַאש ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 / ?עלּפ רעצנַאג ַא רַאפ םייה עקיטסייג ַא
 ,רעקיַאזָארּפ ןוא רעטכיד עגנוי עדַאי
 בוא םעד ןעמונרַאפ ןכיגניא ןּבָאה סָאװ
 ,עיזעָאּפ רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא ןָא
 ירע ןענייז "ןעטפירשח דנעּב 3 עטשרע יד
 -וצ ,1914 ,1913 ,1912 ןרָאי יד ןיא ןעניש
 יד ןופ עיגעלָאק רעד ןיא ןעגנוּביײיר ּביל
 הקספה עקירעיפניפ ַא טמוק "ןעטפירשז
 ןופ ךשמ ןיא ,עּבַאגסױא רעד ןיא
 נא סױרַא ןּביג ןגעלָאק ס--.א רעכלעוו
 סױרַא ןַאד טוָאל .א ןוא ּב"מז ערעד
 "סא טלעװ ןיֵא טלעװ, ּכ"מז סָאד
 רעד ןיא ,המחלמ-טלעוו רעד ףוס 6
 רעד ןופ ילּבפיוא ןסיורג םעד ןופ טייצ
 ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי
 .ַאלּפ ,"ןעטפירש, יד רעדיוו ,א סײנַאּב
 ןוא רעכיּבטַאנָאמײרד סלַא ייז קידנענ
 עצנַאג ַא עּבַאגסױא רעד ֹוצ קידנעיצוצ
 / ץירָאקלָאװ .א יװ ,רעלָאמ עשידיי ייר
 .ּפָאק .ּב ,לעפָאט .ל ,דלעפסינַא סירָאּב
 ,ץיװעקטיװ .ש ,רעּבעװ סקַאמ ,ןַאמ

 ּבילוצ רעּבָא .טכעה ףסוי ,ץרַאװש .מ

 .לװער ןיא ןטייקירעװש עלעירעטַאמ
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 סיוירק םענעמוקעגנָא םעד ןופ טַאט
 עקירעמַא ןופ ק-ַאמרעכיּב ןשידיי ןפיוא =

 .עטלעהרַאפ-עטולַאװ עיײנ יד ןופ ןוא
 רעד ךָאנ עּפָארײא.חרזמ ןיא ןשינ
 ַאֹב יד ןופ ןענישרע המחלמ-טלעוו
 ריפ זױלּב "ןעטפירשח עטיײנ
 =רעטניװ ,1919 טסּברעה ,1919 רעמוז
 ,1921 גנילירפ 1920 גנילירפ
 .יא ןיא ךיוא יװ ,ּב"מז עלַא עקױָאד
 =סניּפ ,לשמל ,ןּבַאגסױא ערעדנַא טקינ
 סָאדװ סיקסװָאלטישז ,"רעטייּבדַאװ סיק
 עינ סָאדװ סנעוײיר .א ,"ןעּבעל עײנ
 עשידויא רענליו ,"טפנוקוצז ,"דנַאל

 -רַאפ .א טָאה ,"קיטירקײ רעגיוו ,"טלעוו
 .ערג ,קרעװ ײר עצנַאג ַא טכעלטנפע |

 ןוא .עלעניגירָא ,ערעגעלק ןוא ערעס |
 עטלמנזעג ענייז ןופ .עטכידעגרעּביא|
 =ץמַאװ גַאלרַאפ ןייז ןיא ןענייז קרעװ/

 .םיוא עטייווצ) דנעּב 4 ןענישרע "ַאקיר
 גָאר ,"ּבורגלסעק ןיאע | 9 עגַאל
 ירד ןיא ןַאמ

 :ךנעּב

 ,ן}"רוטַארעטיל,, ןיא ןטנעמגַארפ עטשרע) |
 ;(|| "ןעטפירשח יד ןיא
 ןלײט ריפ ןיא ךֹוּבַא ,"ןענוז ײװצ
 .טנַא סָאװ ,ץיװָאקלָאװ .א ןופ טריצַאּב ||
 ,"יּביפז :טלַאה

 1913 ,'טלעװ עשידויז) 21 זיז ,ץיש
  .ַאק ַא ,"עלעגניא ענעדלָאג סָאדח ,(/||
 "רַאנ ַא ןעוװעג זיא לָאמַא, ןופ לטיפ
 עירעס ַא -- 'טכַאנ רעד ןופח ;16 ז"ז
 והָאוװ:רָאװ, ,14 ז"ז ,עזָארּפ ןיא רעדיל
 ןיא טלעווש) "רעלעיּפש-םערוטש רעד
 ָאּפ ַא -- - "רוּבג רעד ,("סיוא .טלעװ

 רעטכָאט ןייז ןוא חּתפי ןופ השעמ
 ,"דלַאװ רעטלַא רעד, ,(| "ןעטפירש,)
 ;"רעדנואוו ס'טָאג ןופא ,"רעייפ םייּבח

 ךוּב ַא ,יטכיל ענעגרָאּברַאֿפ סָאדח 11 |

 ,עגַאלפיוא

 יד ןיא

 -:סעיצַארטסוליא
 ןופ ,"ןיר רעדי) ילטעטש אז ,"צלעג

 .,"טמוק רעט

 יּפַע ייווצ טימ ןליײט
 - 230 ו"ז ,ץיװָאקלָאװ .א ןופ טריצַאּב ,ןגָאל

 .ןעשיווצ, ן|}

 78 ז"ז ,גנולייצרעד
 / =ִצֹּב ןוא טיהעּב טָאגז .(||| *ןעטפירשי)

 . ןמחנ 'ר ןופ תוישעמ יד ףיוא טיוּבעג
 .לעפָאט ,י ןופ טריצַאּב ,רעװעלסַארּב
 רעטײװצ רעד וצ עדעררָאפ ַא טימ

 =רעדנואוח ןי/ ;183 זיז
 ןופ טריצַאּב ,,"גָארּפ ןטלַא ןופ תוטעמ

 לטיּפַאק רעד) 231 ז"ז ,ןַאמּפָאק
 .ןיא .טקורדעג טשרעוצ *תּבש =
 גצמַאװ גַאלרַאּפ ןיא ..(ןש "ןעטפירש,
 ס-- א עירעס ַא סױרַא ךיוא זיא "ַאקיר
 ןעמָאנ ןרעטנוא ךעלהשעמ-רעדניק
 ,ןעטנַאילירּב ןוא .רעּבליז ,דלָאגװ
 עקיִּברַאפ טימ טקורדעג לופטכַארּפ

 -גיא ענערלָאג סָאדח

 -גיוו רעדײ) "רעטניווח ,("רעדנואוו סטָאג
 ןיאא ,"טכַאנרעטניװ ידח

 רעגָארּפ לערעּבז ,("דלַאװ ןסײװ םעד
 ןוא תּבש הּכלמ ידחה ,ידנַאל?הנבל ןיא
 =ביּב:לש} רעד ןיא .דנַא .א "יאתּבש -

 :לוק, רעװעשרַאװ רעד ןופ "קעטָאיל
 ָארּפ לרעּבח ס--.א סיורַא זיא "עגיל:רוט
 1923) "טייקנייר ןופ דנַאל ןיא רעג
 טלעטשעגנָא .א זיא ןרָאי עטצעל יד .(39 ז"ז
 ..יימסיוא ללכּב ,"סָאיהװ רעקרָאי;וינ ןיא
 רע טָאה ,עסערּפ עכעלגעט יד קידנד|
 - ףרַאּפ 192 יצ "טייהיירפז ןיא זיולּב
  ףעפטנע סלַא לקיטרַא ןַא טכעלטנפע
 רעד ןגעוו--"רימ ןוא ריאז ןענישורּבָאד
 ןוא עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי
 רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא--.דנַאלסור

 .כיד עקיטרַאנגײא ַא .א זיא קירטסעלעּב |
 ..גײרַא טָאה רע ,טעטילַאודיוװידניא.רעט
 ןַא עזָארּפ רעשידיי רעד ןיא טכַארּבעג
 טנכייצ ןוא םטיר ןוא ןָאט םענעגייא

 רעשילַאקיזומ
 ןייז טּפױהרעד ,רינַאמסגנופַאש ןייז ןופ |

 תונורסח יד .ךַארּפשי

 רעשיטעטַאּפ וצ ,קירָאטער וצ גנוגיינ
 ןייז ןיא טלוּב סרעדנוזַאּב ןענייז ,הצילמ

 ןַאמַאר רעקיזָאד רעד ."בורגלעסעק ןיא
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 ?ָאמ רעזנוא ןיא עטשרע יד ןופ רענייא
 =עג ןצנַאגניא ,זיא ,רוטַארעטיל רענרעד
 רע ;ןעגנולעג טינ שירעלטסניק ,ןעמונ
 .ּפָא ,סערעטניא ןשּפיה ַא רעּבָא טָאה
 רעד ןופ ןעגנומיטש יד קידנעלגיּפש
 עריא טימ ץנעגילעטניא רעשידיי רעיינ
 ןשינעכװ עלַאנָאיצַאנ ןֹוא עשיטע
 רָאנ ,ליטס ןוא ףָאטש ןיא רָאנ טינ יינ
 רַאפ רעד טימ ךיוא
 ךיז ןּביײהוצפיוא גנובערטש רעשיטסיר
 רעד טימ ,טײקכעלגעטלַא רעד רעּביא
 .ןקיטניה םעד ןלעטשוצנגעקטנַא הנווּכ
 .ןַא סעּפע עקירעמַא ןיא ןּבעל ןשידיי

 ןרעסעּבַא ,ןרענײר ַא ,ןּבעל רעדנַא
 ןַאמָאר רעקיזָאד רעד זיא ,ןרענעש ַא
 וּורּפַא ךורּב דלעהטּפױה ןייז .טימ
 ןופ טלַאטשעג עשיָארעה ַא ןריפוצסױרַא
 רעד טימ לָאז סָאװ ,ןדיי םענרעדָאמַא
 ןכעלנעזרעּפ ןטערקנָאק ןייז ןופ גנּוײנַאּב
 גנושירפּפָא ַא ןוא רעטסומ ַא ןייז ןּבעל
 .(רעגינ .ש) ןּבעל ןלַאנָאיצַאנ םעד רַאפ
 ןוא ןלופסינמייהעג םוצ גנוגיינ ס--.א
 .עייא רַאפ טכאמעג םיא טָאה ןרָאדנעגעל
 רעטכיד:השעמ עטסנעש יד ןופ םענ
 ,רעניּב:השצמ ענייז ןיא | ןוא ,שידיי ןיא

 - .רעדגואווח ,"טכיל ענעגרָאּברַאפח סָאד יו
 ,יטש ןיא ךייר ,"גָארּפ ןטלַא ןופ תוישעמ
 ןעגנולעג םיא זיא ,עיזַאטנַאפ ןוא גנומ
 ןטנעמעלע יד ןריזיליטס וצ ןייפ רעייז
 גקלָאפ רעשידיי רעוויטימירּפ רעד ןֹופ
 רעשילָאּבמיס רעד ןופ רעדָא השעמ
 .,רעװעלסַארּב ןמחנ 'ר ַא ןופ השעמ

 ,רעגיג יש ;ש ,1913 "טלעװ ,דוי, ,ג .ש
 *נבוי, ,גרעּבניטש חנ ;1920 ?טײהרַאװגָאט ,

 .ש .ח ;111 ,1920 *קיטירק , ,ליז .מ }?ַאקירעמא

 ,1/ ,1922 ?טלעוװירעכיּב , ,ןאדזאק

 ' ' דן -- 165) םהרבא ןָאסלעדיא
 ,עטיל רענוװָאק ,ינשקעוו ןיא .ּבעג (2
 ,עװקסָאמ ןיא ץנעדורּפסירוי טרידוטש

 וצ ןענַאטשעגוצ טנעדוטס סלַא 4

 ינּבצ יד

 .,םוינויצ ןופ רעקיטערָאעט

 =ןגעג רעסרָאפגניסלעה רעד ןופ רעפַאש ידו

 - :עטקַארַאכ ן--א

 ,"תיסור ןוא ּתתירּבעע ןופ/
 +סױרַא ןיילַא 1905 ןופ עיצולָאװער רעד

 ןופ דילגטימ רעוויטְקַא ,ןויצ יבבוח יד
  ,האומ טימ ןעמַאוװצ "ןויצ

 =יֵלֲאּפ ךעטעּפש ,וָאנעלשט .,,ןיקשיסוא
 ןָא סערגנָאק ןט7 ןופ ,טסינויצ רעשיט
 ,טעטימָאקסנָאיצקַא ןסיורג ןופ דילגטימ

 ןופ רענייא

 .טקילײטַאּב 1900 טניז ,םַארגָארּפטטרַאו
 .,"ןמוה, ,"ץילמהח ןיא טסיצילּבוּפ סלַא
 ןופ רָאטקַאדער סלַא י,, טעהצגג{110018'?

 ןענַאגרַא עשיטסינויצ עלעיציפָא יד
 ק230מ 8, םפק. גאעּבאמ) םמק. 112-
 טקנוּפדנַאטש םעד ןטָארטרַאפ ,קסתימ

 ךָאנ םגה

  וּתעשּב םעד גרוּברעטעּפ ןיא ןּבעגעג

 ןשיטסירָאמוה ןשידי ןרעלוּפָאּפ רעייז
 =מֹע סלַא ."ץעגיש רעד, לַאנרושז
 טריטקַאדער דנַאלסורנטַאר ןופ טנַארג
 .ןָאדנָאל ןיא "םלועהז ןטײנַאּב םעד
 תונכה יד ברע ןילרעּב ןיא ןּברָאטשעג

 ,223081ױ םעד טרָאד ןעײנַאּב וצ
 ףעד ןוא ןעלקיטרַא-גָאלָארקענ ;ע(11/ 5

  .עסערּפ רעשידיײ רעצנַאג

 ( -עא4םורַא) ַאללעּבַאיא
 / .,גרעּב ֹד ירפ עלייּב ןופ םינַאדוװעסּפ

 רעלעטשטפירש םעד ןופ רעטכָאטַא

 - .נדָארג ןיא .ּבעג .(עז) גרעּבדירפ .ש .א
 . ךיא קידנעגיואוו
 ןרָאי רעקיצכַא יד
 ,גרוּברעטעּפ ןיא
 ןעמוקעג יז זיא

 טימ גנורירַאּב ןיא

 ןוירק עשירַאר
 ןיילַא טָאה ןוא
 וצ ןּבױהעגנָא

 -ָאנ רעד טימ טריטויּבעד טָאה .ןביירש
 "ךַביײרפזיוהק ןיא) "םותי רעדע עלעוו
 -- עֿבַאגסיוא ערעדנוזַאּב ,85 -- 67 .ז ,}

(3) 

 יי +עטיל עשידיי יד
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 םערַאװ ויא סָאװ ,(ד"נרּת ,עשרַאװ
 .לָאמעד רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא
 יז טָאה ןַאד .קיטירק רעשידיי רעקיט
 רעד ןיא; ןלעװָאנ יד טכעלטנפערַאפ
 ,(115-108 .ז ,|} "דניירפזיוהפ) "דמערפ
  .דויש סעצרּפ) "ןעטלַאהעגסױא טשינא
 .םוצ קילג ןופז ,(63-- 41 .ז ,| ".לּביּב
 .רַאװ) "(ןעלהָאצסױא ףיוא ןתח ַא) רבק

 יד ןיא (?) .דנַא .א (28 זײז ,ד"נרּת עש
 ינטײדַאּבמוא ץנַאג שירעלטסניק ,עקיזָאד

 ?נַאס ַא ןיא ןּבירשעג ,ןעגנולייצרעד ,עד = |
 ינײא טינ ַא ןיא ןוא ןָאט ןלַאטנעמיט
 ןירָאטװַא יד טווורּפ ,ליטס ןכעלטייה

 ןופ ןּבעל םעד סיוא ןדָאזיּפע ןרעדליש
 לעב ענעמוקעגּפָא ,סָאלקלטימ ןשידיי
 יד טּפיוהרעד ןוא ,םיּתּב

 סָאװ ,ךעלוײמ עטעדליבעג עשידיי

 .עז ךיז תוּביס עלעירעטַאמ ּבילוצ ןזומ !
 -- .ןעמיורטטנגוי ערעײז טימ ןענעג

 ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא ןרָאפעגרעּבירַא
 .עכעלנעזרעּפ ּבילֹוצ יז זיא ,סעדָא ןייק

 רעד ןיא ןטָארטעגפיױא טינ רעמ תוּביס
 ןּבירשעגנָא טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי
 יז סָאװ ,שיסור ףלוא ןעמַארד עקינייא
 םורַא .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ ןעג
 :ָאניטנַאטסנָאק ןיא טצעזַאּב ךיז 0
 :סוא ןטימ זיא יז ןענַאװ ןופ ,לָאּפ
 ?עגקירוצ המחלמ:טלעוו רעד ןופ ךָארּב
 ,װָאקרַאכ ןיא ,דנַאלטור ןייק ןעמוק

 ,"רוטַארעטיל עשינָאגרַאשזיײנ יד, ,ןיצקייבר
 יו ,ל 1312--211 .ז ,{ "ב"פ .דוי ס--ע"ש
 ,189 -- 187 .ז ,1100/58 16120116 ,רעג

 ) --1882) והילא רוגזיא
 טָאה .דנַאלסורסײװ ,ַאניזערעּב ןיא .ּבעג
 | רעלעיצניווָארּפ רעד ןיא טקורדעג ךיז
 .סייוו יד ןיא ךיוא יװ ,עסערּפ רעשיסור
 ,ןּבַאגסױא עשיסור
 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ ענליוו ןיא
 .טכָעלטנפערַאּפ טשרעוצ שידיי ןיא ,5

 ײרַא עכעלטפַאשגסיװרעלוּפָאּפ רָאּפ ַא

 לקציּב

 'ןופ עגַאל

 .סױהַא ןענייז סָאװ

 1904 "סערגָארּפ ךוּברָאיװ ןיא ןעלקיט |
 טימ טקילײטַאּב ךיז רעטעּפש ,דנַא .א

 טּפױהרעד ,ענעדיײשרַאפ ןיא רעדיל

 ןּבעגעגסױרַא 1910 ,ןטפירשטייצ ,רענליוו !
 ןרעטנוא רעדיל ענייז ןופ גנולמַאז ַא
 :ַאמק גַאלרַאפ) "טכענ עזָאלּפָאלשח לטיט
 ינָא ןיֵא .(עשרַאװ ,"רוטַארעטיל ענרעד
 .טקוררעגָּ המחלמ-טלעוו רעד ןופ ּביײה
 / -צמעָאּפ ַא

 14 מרעּבלע רעממָארט-ןילדייא
 .ףעטריזינַאקירעמַא ( .--+8
 מערט רזעילא-םייה ןופ ןעמָאנ

 ואו ,גושטנעמערק ןיא .ּבעג
 שנַאװעגסױא 1905 ,לושלַאער טקידנעעג
 טרַױדַארג 1911 .עקירעמַא ןייק טרעד
 =ַאּב ךיז ןוא רעינעשזניא רעליוויצ סלַא
 ןיב ךַאּפ ןקיזָאד םעד טימ טקיטפעש
 ײעגרעּביא ןקורד ןּביוהעגנָא 1913 ,9
  ?גנע ןיא רעדיל עלעניגירָא ןוא עטצעז

 . .רַא טימ טקילײטַאּב ךיז רעטעּפש ,שיל
 / ףעקרָאײװנ ןיא רעדיל ןוא ןעלקיט
  םגַא טכעלטנפערַאּפ 1916 ואוו) "גָאט,
 .רעײנ רעד ןופ רעדילח עירעס ַא
 :עגסיוא ןופ ןעגנוצעזרעּביא --- "טלעוו
 רענַאקירעמַא 12 ןופ רעדיל עטליײוו
 ןעגנוּבײרשַאּבסנּבעל עצרוק טימ ןטעַאּפ
 .גרעּב ןַאמרעה ,(סעקיטסירעטקַארַאכ ןוא
 ,רָאטקַאדערטימ סלַא ?טגייהט סנייטש
 ,"טפנוקוצ ,יטַאלּבעגַאטת ,"טייצו
 עשידיי:שילגנע ןיא ךיוא יװ ,יסדנוק,
 .װעסּפ ענייז ,ןטפירשטייצ עשילגנע ןוא
 ןָאעל ,סורַאזַאל .ּב .ל ר"ד :ןעמינָאד
 :ױַאפטימ סנטצעל .רעװרעזּבָא ,רעמלע
 רַאפ ָארויּב ןשירַארעטיל ַא ןופ רעטלַאװ
 המודּכו ןעגנוריטּפָאדַא ,ןעגנוצעזרעּביא
 ,רעמָאש עזָאר טימ תוטּתושּב

 ( )1893=/  דוד גרעּבסלערדייא
 ,תובישי ןוא םירדח ןיא רָאי 16 יב

 ןוא לושלטימ טכװַאּב עקירעמַא ןיא
 ןופ רעטעּברַאטימ 1916 טניז ,שודעלָאק
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 טלעװ רעשידיאש רעדנַאלװילק רעד
 :םלָאװ .ד ןעמינָאדװעסּפ יד רעטנוא ןיוא
 ךיוא טקילײטַאּב ךיז .רעילַאװַאק ַא .,ןָאס
 רעד ןיא
 ןיא ,1914 קרָאײוינ ,"םויהפ ןשִיערּבעה

 .רַאפ טינ ,ןטפירשטייצ עשילגנע עכנַאמ
 ךיױא יװ ,ןציקס דנַאּב ַא טכעלטנפע
 ןופ טצעזעגרעּביא ,ןעגנולייצרעד ךוּב ַא
 :ינויצ רעד ןיא קיטעט .,ןָאדנָאל קעשזד
 ,דנַאלווילק ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשיטס

 --.1884 29װש) ןבואר דנַאלזייא
 :ָאדַאר.סיורג ןיא .ּבעג (

 ןיא גנויצרעד עשידיי  .,עיצילַאג ,לשימ
 טנרעלעג סרערעל עטַאװירּפ ייּב ,רדח
 ַא ךיוא יוװ ,שיערבעה
 ןיק טרעדנַאװעגסױא 3 ,שלליוּפ
 ןעװעג ןרָאי עטשרע יד ואוו ,עקירעמַא

 ןיא טריטויּבעד .רעטעּברַא-קירּבַאפ ַא
 :ַאטנעמיטנַאס ַא טימ רוטארעטיל רעד
 "דלָארעה ןכילגעטח ןיא עציקס רעל
 :ייצרעד טכעלטנפערַאפ ןַאד טייז ,5
 סיוא ןַאמָאר ַא ןופ ןעלטיּפַאק ,ןעגנול
 ?סיצילּבוּפ ,ןּבעל ןשינַאקירעמַא םעד
 :רַאפ ןיא רעדיל ןוא ןעלקיטרַא עשיס
 עכעלטנכעװ ןוא עכעלגעט ענעדייש
 עיירפא ,"טפגוקוצח ןיא ,ןטפירשסייצ

 "דבַאל עיינ סָאדװ ,"עמיטש:רעטײברַא
 :ערטרַאפ:טּפיוה יד ןופ רענייא ,דנַא .א
 רעד ןופ רעוט עטסוװיטקַא ןוא רעט
 ןיא ךיז טקילײטַאּב ,?עגנוי, עּפורג
 || "רוטַארעטילװ יװ ,ב"מו ערעײז
 יד ןגעװ לקיטרַא ןַא | "ןעטפירשח -

 ,ץעגבוי
 ,לעמהעד דרַאכיר ןופ עטצעזעגרעּביא
 ךירדירפ ,עדנעהטוַאד ןַאילימיסקַאמ
 יַאּפ) ןש ,(ןָאסנעװװיטס טרעּבָאר ןוא עשצינ
 ןגעוו לקיטרַא ןַא) ש ,("װָאנרַאט; עמע
 טלעװ ןיַא טלעװש ,(שטיװַאר ךלמ
 עשיזעניכ ןופ ןעגנוצעזרעּביא) "סיוא
 .גנַאשט ,ופ.והט ,ַאּפ-גנַאט,יס--רעטכיד:

 ,"עמיטש רעטייּברַא רעיירפח

 ןוא שטייד לסיּב

 .ןוא רעדיל ע.עניגירָא 1

 .ָאַּפ יד ןוא -- ָאּפ .יָאטיל ,"גניק.יש ,
 "שנעמ וצ שנעמ ןופח ,("רעלטעּבח עמ
 רעד ןיא גנודנעוו עיינ ידח לקיטרַא ןַא)
 ,"קיטירקח רעניוו ,("עיזעָאּפ רעשידיא
 ריד ןופ רָאטקַאדערספליהעג ןעועג
 רוטַארעטילח לַאנרושזישדוח סגרעּבנרָאפ
 ןופ ןרעמונ עכעלטע ןוא "ןעּבעל ןוא
 ,ןּבײל-ינַאמ טימ ןעמַאזוצ טריטקַאדער םיא
 רעדיל גנולמַאז ַא ןּבעגעגסיױורַא 2
 =נואח גַאלרַאפ) "רעמוז ןיימ ןופח .ט .א
 --.(74 ו"ז ,ןיוו--קרָאי:ינ ,"רעייש רעז
 ןוא טרָא םענעעזעגנָא ַא טמענרַאפ .א
 ןופ עיזעָאּפ רעשידי רענרעדָאמ רעד
 עכַאפבײא עליטש ענייז .עקירעמַא
 .ןוא עניילק סָאד ןעגניזַאּב סָאװ ,ןזרעפ
 סָאד ,"געט עלַא ןופװ עדנטײדַאּבמוא
 :עטַע ,ּפַאש ןוא ּבוטש ןופ ןּבעל עיורג
 ;רעטײלעג .רעטרינגזער טימ ןעמ
 ךיז ןיא ןגָאמרַאפ ,גנומיטש רעט
 .ור עפיטע .טײקפײר ןוא טײקרָאלק
 ,רעדיל עניײז עלַא ןיא ןַאהרַאפ זיא

  ינעמיטנַאס יִד ןוליפַא .עלַא ןיא טעמּכ
 זייװנטייצ ףיואיטרעטיצ סָאװ ,טעטיײלַאט

 .עגנייא ןַא זיא ,רעדיליעּביל יד ןיא
 ...עטקַיױרַאּב ַא ,עטליקעגּפָא ןַא ,ענעטלַאה
 .לסיירטעצ ,רעטרעדורעגפיוא רעד ןיא
 עױעַאּפ רענרעדָאמ רעד ןופ טפול רעט
 ,?סעשיסַאלקװ סעּפע ןײרַא רע טגָארט
 .(רעגינ .ש) "סעשימעדַאקַאװ טינ ריש
 .דנורג רעשיטסילַאוטקעלעטניא רעד
 טמוק .טסײגסגנופַאש ןייז ןופ ךירטש

  צגייז ןיא קורדסיוא םוצ סרעדנוזַאּב
 .ןיא ןלָאקנילװ יו רעדיל עקידנרעדליש
 ךיז טָאה .א ."יָאטסלָאטא ,"דנָאמשטיר
 נעּבטכַא רעסיורג רעד ןיא טקילײטַאּב
  סענייה ךירנייה ןופ עּבַאגסױא רעקיד
 ,"שידיאז גַאלרַאפ) שידיי ףיוא קרעװ
 טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,(1918 ,קרָאי.וינ
 עזייר ידח ,?ןערַאומעמ} :טצעזעגרעּביא

 "םי-ןפצ/ ,יןעעדיאש ,"ערַאה ןפיוא
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 ,"ןעילַאטיאח |

 ןופ ךוּבז םעד ןופ רעדיל עקיצנייא ןוא
 רעטנוא --ךוּב עצנַאג סָאד) "רעדיל
 .רעּביא ךיוא טָאה רע .(עיצקַאדער ןייז
 ןַאװ ןַאמָאר סגנַאּב ןאמרעה טצעזעג

 ,ץטייצייינז גַאלרַאפ) "דנַאלרעטָאפ ַא
 .ילעטַארפז עלעווָאנ ןייז ןוא (קרָאיײוינ =

 .(קרָאוינ ,"םייה יד, גַאלרַאפ) ?ינידַאּכ
 ךילגטימ רעלענָאיצקַאדער 1918 טניז
 - ,?טײהרַאװײגָאטז ןּופ

 11 ;200--2 זײז ,"ַאקירעמאײגנְוי, ,גרעּבנייטש חג

 ;30--29 זײז ,11 ,1920 "קיטירק , ןיא ,.פ ,מ .א

 72--10 זײז ,1 ,1922 "ןּבעל עיינ סָאד , ,רעגינ .ש
 ,2 טלעווירעכיּב , רעד ןיא . טקורדעגרעּביא)
 .(רעּבָאטקָאיילְוי 0

 --- {'18391 1847 - תשמ | ןַאמזױײא = |
 .ָאּפ ,װָארוװלט ןיא .ּבעג 1893(  ריא יא
 ןײז ןופ החגשה רעד רעטנוא .עילָאד
 ,דומלּת ףיוא רָאנ ןגיוצרעד ,בר ַא ,ןדייז
 ּפָא ךיז ןּבױהעגנָא רָאי 16 וצ טשרע
 וצ ,גנודליּב ןוא הלּכשה טימ ןּבעגוצ
 *ענזָאװ ןײק טַאהעג הנותח רָאי 8
 :עגּפָא ואו ,יּבוג רענָאסרעכ ,קסנעס
 "ּבוּפ טכעלטנפערַאפ ,טיוט ןזיּב טּבעל
 ענעדײשרַאפ ןיא ןעלקיטרַא עשיטסיציל

 .ןטפירשטייצ עשיסור ןוא עשיערּבעה -
 "לארשיּב תוערּפ עורפּב/ קרעװ ןייז
 ןעמָארגָאּפ יד טלדנַאהַאּב סָאװ ,(1883)
 .ןשירָאטסיה ןסיװעג ַא טָאה ,1881 ןופ
 עטשרע יד ןופ רענייא סלַא טרעװ

 .תּביח ןופ ןעעדיא יד ןופ רעגָאזנָא
 .ערעטניא ןוא לעניגירָא ץנַאג ; ןויצ
 -וַא םעד ןענייז טייֵצ ןייז רַאפ טנַאס
 .ַאנָאלצַאנ ןגעו ןעגנוטכַארטַאּב סרָאט
 נא ענייז .םזיטילָאּפָאמסָאק ןוא םזיל
 תודהיהח יו ,שִיערּבעה ןיא קרעוו ערעד
 תכילהח ,"םידוהיה ינינעא ,"תורצונהו

 .?וצ די:בתּכ ןיא ןּבילּבעג ןענייז ,"םלוע
 ןקורד וצ יז ןעלטימ ןיא לגנַאמ ביל

 ,"ךארכַאּב ןופ בר רעד,
 =לניטנערָאלפ ,ײקסּפָאװעלעּבַאנש ףַארגי
 "םייןופצח רעדיל לקיצ םעד ,"טכענ עש

 .רַאפ) "םידוהיה ינינעא ןופ לטיּפַאק ַא |
 .טריפ .(1885 ,"הפצמ? ןיא טכעלטנפע
 : ןטילָאּפָאמסָאק יד ןַא ,עעדיא יד ךרוד
 .ןרענָאיצקַאער ַא רַאפ ןייֵא ךיז ןלעטש
 .םוילַאנָאיצַאנ רעד ןעוו תעשּב ,לַאעדיא
 . ךיא .גנֹוניישרע עוויסערגָארּפ ַא זיא
 לוקח ןיא ךָאנ ןּבירשעג .א טָאה שידיי

 "רעקעװח סמולּבנעיליל ןיא ן"רשבמ |
 .*רַא ןַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה (1887)
 ןרעװ סע ואו "עמ טוט סָאװח לקיט
 םרָאפ רערעלוּפָאּפ ןוא רערָאלק ַא ןיא
 | ,םוילַאנָאזצַאנ ןופ תודוסי יד טלדנַאהַאּב
 +ערָאעט יד ןענַאטשרַאפ ןּבָאה סָאד יו
  ףנָאשַאּב ךייר ַא .ןויצ.תּביח ןופ רעקיט

 ןרעװ טנעקעג .א טלָאװ ,רוטַאנ ענעק |

 ןעוו ,טפַארק עשירַארעטיל עדנטײדַאּב ַא

 ײּב ןעלקיװטנַא ןעװעג ךיז לָאז רע
 ןּביירש ןייז ,ןשינעטלעהרַאפ ערעקיטסניג
 יָא יד ;םעטסיס ןיא לגנַאמ ןופ טדייל

 .עקיטכיר ץנַאג לָאמלײט ןוא עלעניג |
 ײעּביא ןשיװצ ךיז ןרילרַאפ ןעקנַאדעג
 ןייז -- .ןעגנוכײװּפָא ןוא תוריקח עקיר |

 ,(1922--1869) ןַאמזייַא דוד ,רעדורּב
 ןעוועג זיא |
 עכנַאמ קרעװ סעמעװ ןופ ,טסירטעלעּב |
 .,שידיי ןיא טצעזעגרעּביא ךיוא ןעניַיז |

 רעשידיי:שיסור רעטנַאקַאּב ַא

 8 יז ,ןזִז ,"דניירפזיוה,

(1790 -- 1852 
 156 ,;}{ קפ |

 ןָאטנַא םיױּבנעזייא

 :ַאפ רעמערָא ןַא ןיא עשרַאװ ןיא ,בעג

 טנרעלעג ,עילימ|
 -:עּפש ןוא רדח ןיא'
 - ענייז קנַאדַא ,רעטי

 .,ןטייקיעפ עסיורג

 .ידָאטװַא טלַא ךיז
 - טלירגעגוצ טקַאד
 רעװעשרַאװ .םוצ
 יעג רעּבָא ,ייציל
 ---םותי ַא ןּבילּב

 .וצ ידּכ ,ןזָאלרַאפ ייציל םעד טזומעג
  .ָ/כעלטע ןופ רענעק ַא .הנויח ןכוז
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 הע זיא ,טעדליּבעג טוג ןוא ןכַארּפש
 ןויירק יד ןיא ןעמונעגנָא רעייז ןעועג
 טרפּב ,ץנעגילעטניא רעשיליוּפ רעד ןופ
 .ךָאנ ןַאד םעד ןטָארטרַאפ טָאה רע זַא
 סא רעשידיײ ןופ קנַאדעג ןגנוי ץנַאג
 יער רעד עגונּב ןעעדיא ענייז .עיצַאלימ

 רעגיײטשסנּבעל ןשידיי ןופ גנורימרָאפ
 .נַארָאמעמ ַא ןיא טגילעגסיוא רע טָאה

 סע טָאה סָאװ ,רעזייק ןשיסּור םוצ םוד |
 רעד טימ .ןעמונעגפיוא קיטסניג רעייז

 טָאה גגוריגער רעד ןופ גנוצלטשרעטנוא |
 עטשרע יד טעדנירגעג 1823 ףוס רע
 שידיי ןוא שיליוּפ ןיא גנוטייצ עשידייו

 רעד,---0051268402 14061
 ,רעּבָא ;"לעסכייוו רעד ןַא רעטכַאּבָאעּב

 ,לטיט םעד ןופ ןעז וצ ןיוש זיא'ס יו |
 ןעװעג גנוטײצ רעד ןיא שידיי ןעניײז
 ןעוועג זיא ךַארּפש יד ,תויתוא יד רָאנ
 ,שטייד
 רָאי ַא ןיא ןוא טַאהעג טינ גלָאפרע ןייק-
 ךיז טָאה טימרעד .טכַאמרַאפ ךיז םורָא

 רע .טלעטשעגּפָא טינ טייקיטעט ס--.א
 .יליוּפ רעװעשרַאװ רעד ןיא טקורדעג טָאה
 ןקידײטרַאפ וצ ןעלקיטרַא עסערּפ רעש
  ?טּפױה רעד ןעװעג זיא ןֹוא ןדיי יד

 *רעניּבַאר רעװעשרַאװ רעד ןופ רעוט
 - ןוא רָאטקעּפסניא ריא סלַא רעירפ ,לוש
 ,רָאטקעריד סלַא טוט ןויּב 1835 ןופ
 רֹע טָאה רָאטַאלימיסַא רעטסקע סלַא
 :עגסױרַא טלַאטשנַא יד ןריפ ןייז טימ
 :רָא יד ןופ ןרָאצ םעד ךיז ןגעק ןפור
 ,טגיושעג טינ טָאה רע עכלעוו ,ןסקָאדָאט

 .ע1סייסס18ח 68. 16- ,גרעבניצ ; אשז 11

 (232--222 זיז 1 11ס0184106 115--13.ז. ,3214

 --187פ 22/|} רעטלַא םָאלשנעזײא =
 ָאזַאמ * קסנימ ןיא .ּבעג (1925 1/א
 ,רעטָאּפ ןייז ,ּבוג רעװעשרַאװ ,קצעוו
 - ןיא טניואוועג רעטעּפש ,בר רענישולַאק
 עשיריסח יד ןיא טנַאקַאּב ןעוועג ,עשרַאוװ
 ,דיסח עלעשרעה ןעמָאנ ןרעטנוא ןזיירק

  עּבַאגסױא יד טָאה רעבירעד

 - צזעיגילער גנערטש ַא ןּבעגעג םיא טָאה

 רעד ןופ קעװַא רָאי 14 וצ גנויצרעד

 רעּביא ןרָאפעגמורַא רָאי 22 זיּב ,םייה
 / םענעועװעג ןופ טעטש ענעדײשרַאפה

 .רַאפ וצ ןעמענ ךיז קידנווּורּפ ,דנַאלסור
 ןקורד וצ ןּבױהעגנָא ךיז .ןכַאפ ענעדייש

 רעד רַאפ ,1914 עקָארק ,"גָאט םעדז ןיא
 :ַאּב ךיז המחלמ:טלעװ רעד ןופ טײצ
 רעניװא רעשידי רעד ןיא טקילײט
 .גָאט/ רעגרעּבמעל ןוא "גנוטייצנעגרָאמ
 ,ודָאל ןיא קידנעניואוו ,רעטעּפש ,ײטַאלּב
  טסקלָאפ רעודָאלװ ןיא טכעלטנפערַאפ
 ,דנַא .א "טַאלּבעגַאט רעזדָאלא ,"טַאלּב
 רשפא ןענייז סָאװ ,ךעלהשעמ ייר עצנַאג ַא
 רעשידיסח רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ
 ןשירעלטסניק ןּפַאנק ַא ןופ רעּבָא ,הביבס
 .עגסױרַא 1922 ,שיַאזָארּפ ןוא ןקורט ,טרעוו
 ןרעטנוא ןטפעה ריפ זדָאל ןיא יז ןופ ןּבעג
 ןיא ןוא "ךעליהשעמ ס'נעדייז ןיימא ןעמָאנ

 ןצנַאג ַא--לטיט ןבלעז ןרעטנוא םורַא רָאי ַא
 ךיוא םכֹותּב ,ךעלהשעמ 25 ןופ דנַאּב
 גַאלרַאפ ,עשרַאו) ןטפעה יד ןופ יד
 ןוא ָאריּפש .י .א גנולדנַאהכוּב ןוא
 יז ןופ עקינייא ,(154 ויז ,ןַאמטסוי .מ
 =ַארק ןיא ןעוועג טצעזעגרעּביא ןענייז

 ןיא ןוא ןאסשץ 102/6מח/4 רעווװעק
 יַאּב ַא ןיא .צשו6מסז .001860261מ0
 טכעלטנפערַאפ ךָאנ עּבַאגסױא רעדנוז
 =עג ,(1916 ,גרוּבסערפ) ?םיורט ןיימ;
 ,ןעלקיטרַא עשיטסילַאנרושז ךיוא ןּבירש
 .רּתלא ןעמינָאדװעסּפ יד רעטנוא לייט םוצ
 זיא ןעמַארד ענייז ןופ .ןקז .א ןוא
 / םעד טרעדליש סָאװ ,"תונברה אסּכװ
 - ףוד םעיינ ןוא ןטלַא םעד ןשיװצ ּפמַאק
 ןרָאװעג טריפעגפיוא ,ןליוּפ ןשידיי ןיא
 :ילַארטנעצ; ןשידיי רעװעשרַאװ ןיא 1
  ףסיֹורַא םוצ טריסנָאנַא ןוא רעטַאעט
 - יגַאלרַאפיגרעּבנעסײװ .מ .י ןיא ןּבעג

 -ערּפשעג עשירארעטיל, ,שטיװָאבוקאי .ל/ א

 יי .1921 "טגיה, ,צש| ;"ןעכ
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 --1873 13/וז1) ןויצנּב טדַאמשנעזייַא

 .סייוו ,קצעלק ןיא ,ּבעג (

 =ינ ןיא 1903 טניז טניואוו ,דנַאלסור
 :רַא עשיפַארגָאקיסקעל ענייז ןיא ,קרָאי
 ,"וירפוסו ןינּבר רודש :ונייהד ,ןטעּב

 רעט5 ,1902 -- 1895 ענליוו -- ןלייט 4 |
 לארשי ימכח, ,1903 קרָאיײוינ --- לייט

 ךיוא ןרעװ 1905 קרָאיוינ ,"אקירמאּב |
 ןופ ןטַאד עשיפַארגָאילּביּבָאיּב טכַארּבעג
 =רושז ןוא רעלעטשטפירש עשידיי ייר ַא

 | ,ןטסילַאנ
 ,83 ז וצ {8

 ר'ד רועלא-השמ .טדַאטשנעזײא

 רעד ןיא ,דנַאלסורסײװ ,שזיווסענ ןיא
 סָאװ ,רערעל ןשִיערּבעה ַא ןופ עילימַאפ

 ןוא עיּבַארַאסעּב ןיא טלענקעג טָאה |
 עשידַיי ַא ןעמוקַאּב ,ןּברָאטשעג ןטרָאד
 רָאי 13 וצ ,גנויצרעד
 ןוא "ץילמהח ןיא ןצנעדנַאּפסערָאק
 טנרעלעג רָאי 18 ויּב 16 ןופ ,"הריפצהח
 קעװַא ןַאד ,הבישי רענישזָאלַאװ ןיא
 יטלעװ טימ ןּבעגוצּפָא ךיז קסנימ ןייק
 טרידוטש 1889 טניז ,גנודליב רעכעל
 ,ןכַארּפש עשילַאטנעירָא ,עיפָאסָאליפ -

 =יִלֹרעֹּב ןיא עטכישעג ןוא רוטַארעטיל
 לושכיוה? רעד ןוא טעטיסרעווינוא רענ

 ,"םוטנדיי םעד ןופ טפַאשנסיװ רעד רַאֿפ -
 ןפיוא רָאטקָאד לטיט ןטימ ןקידנע ןכָאנ
 .לּביּב רעּביא עיצַאטרעסיד ַא ןופ דנורגה
 :ַארעטיל רעשידומלּת רעד ןיא קיטירק
 עשידי ןופ רערעל ןעוװעג רוט

 זיוה-םימותי רעגרוּברעטעּפ ןיא םידומיל
 1910 -- 1900 ,סעיזַאנמיג עקיגייא ןוא

 1910 טניז ,ןָאד-װָאטסָאר ןיא רעניּבַאר

 .ללּכ סלַא .גרוּברעטעּפ ןיא רעניּבַאר |

 =ער רעּביא טעּברַאעג ליפ רעייז רעוט

 =ןטס יד טייצ .רדח ןטלַא םעד ןרימ רָאפ

 ןיא טקילײטַאּב ךיז ןרָאי עשיטנעד

 עשטייד ןוא עשידיי-שיסור ,עשיערגעה

 םיטמסאססדעז

 .וּבעג (

 ןבירשעג ןיוש

 יעפ טכעלטנפערַאּפ ואוו ,ןטפירשטייצ |
 ןוא סעיזנעצער ,ןעגנולייצרעד ,ןענָאטעיל
 טּפיהרעד ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ
 =עגסױרַא .גנויצרעד ןופ ןגַארפ רעּביא
 ,שיערּבעה ןיא קרעװ עקינייא ךיוא ןּבעג

 ר"ד ןופ גנוצעזרעּביא ןַא ,לשמל יװ

 ,פָארּפ ,הטיחש רעּביא טעּברַא סָאּבמעד
  'סופדה השעמ תישארק סנָאסלָאװכ

  ןשידִיי םעד סיוא רעדליּב ,"לארשיּב
 ,ייּתדלומ ץרא לא יבושּבז) ,עטיל ןיא ןּבעל

  ארעּביא עטצעל סָאד--ײאטיל ינּב ייחמח

 םעק- רַאפ רעלקעמ ר"ד ךרוד טצעזעג

 .ןיא ךױא ,,68עה

 1911 סעכייד ,מ טימ ןעמַאווצ ;(,4

 {12- עיטַאמָאטסערכ ַא ןּבעגעגסױרַא

 +יצקַאדער 1910 טניז .טנעזאז היבזהתז'מ

 םמסדמעאיט 68. ןֹופ דילגטימ רעלענָא
 רָאטקַאדערטימ 1918 ,חקססמיממנסװ|ה

 ײויּבעד שידִַיי ןיא ."רבֲעהק ּב"מז ןופ
 עציקס ַא טימ י/ "דניירפזיוהז ןיא טריט

 - שײטַאב ךיז רעטעּפש ,"?ײז ןענייז ואוו |
 ןרעדנַא ןשיווצ ואוו) ,"דוי םעדח ןיא טקיל

 ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעלטנפערַאפ

 םעדז ,"דניירפ םעדז ,(גנויצרעד רעּביא
 +ײּברַאדרע ריפ חולע סגורפ ,ש "גָאט

 רעד ךָאנז ןּבעגעגסױרַא רעדנוזַאּב ."רעט

 =יא שיסור ףיוא (1901 ענליוו) ."הפרש

 סע- ןיא ןָאסלענעצַאק .י ןופ .זעגרעּב

 / העד ןיא ןרעו'ס ואװ ,(םעטזטססדמ

 . בנולייצרעד רעשירָאגעלַא ןַא ןופ םרָאפ

 .ןצנעדנעט עשינויצ-תּביח טריפעגכרוד

 -עטיל רעשידומלּת ןופ רָאסעּפָארּפ סלַא

 הא ןשידײ רעגרוּברעטעּפ ןיא רוטַאר

 ףיוא טעּברַאעג 1920 טניז טעטיסרעווינ
 -ייא יד; שידיי ןיא קרעװ ןרעסערגַא

 ."דומלּת ןיא גנוטייל |

 ֿפ/זװ) ר"ד לאומש טדַאמשנעזײא
 ײרַאּב ןיא .בעג(= -- 6
 . עילימַאּפ ַא ןיא ,דנַאלסורסייװ +,וװָאס
 *תופסוּת ןופ סֹוחי ריא טריפ סָאװ
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 טנרעלעג רָאי 12 יב .בוטיםוי
 ;נוא םייה רעד ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא
 רעטָאפ ןיײז ןופ החגשה רעד רעט
 ןוא שִיערּבעה ןיא ןּבירשעג ,ליּכשמ ַא)
 .עּפש ןוא דעוט רעשינויצ-יבבוח ,שידיי
 ןויצ=ילעוּפ עטשרע יד ןופ רענייא רעט
 =ןטש 1910 -- 1906 .(דנַאלסור ןיא
 עיפָאסָאליּפ ןוא ץנעדורּפסירי טריד
 רָאטקָאד לטיט םעד ןעמוקַאּב ,ןרעּב ןיא

 עטכישעג ידח עיצַאטרעסיד רעד רַאפ
 . יּפָא םּוצ ןיּב טכער:סעצָארּפ ןשידיי ןופ
 עשיטסיצילּבוּפ ,ןצנעדנַאּפסערָאק טימ טקילײטַאּב 1906 טייצ ,"דומלּת ןופ סולש

 ןופ טיּבעג ןפיוא ןטעּברַא ןוא ןעלקיטרַא
 ,עשיערּבעהת ,עשידיי ןיא טכער ןשידיי
 ,ןּבַאגסױא עשטייד ןוא עשידיי:שיסור

 =װעסּפ יד רעטנוא ךיוא ,ק5 רעד ןיא
 .ש ,ףסוי-ןּב .ש ,ילורב .ש ןעמינַאד
 םעד טריטקַאדער ;ינומחנ .ש ,יתורח
 -- סעדָא) "תירהש? לַאנרושז ןשִיערּבעה
 עשִיערּבעה יד ,(1914 -- 1912 עשרַאװ
 טּפשמה, טפירש-רָאילטרעפ
 עװקסָאמ) ןייטשקיד .פ טימ ןעמַאזוצ

 רעװיטקַא ןוא רעדנירג סלַא ןוא (0
 -- 1911 טניז "ןויצ-ירעצח יד ןופ רעוט
 =סָאמ) יטייהיירפ ןוא דרע, ןַאגרָא רעייז
  +עגּפָא ךיז טייצ עסיוועג ַא ,(1919 עווק
 :טנפערַאפ ,עיגָאלָאליפ רעשידיי טימ ןּבעג
 "דביירפח) "שידוי, ןעלקיטרַא יד טכעל
 ןעצינערג עשיפַארגָאעג ידח ןוא (7

 ערהיא ןוא ךַארּפש רעשידוי רעד ןופ |
 =טַאנָאמ עשירַארעטילֿ)) "ןכַארּפשסיוא
 ?רעּב ַא ןופ טַאגעלעד סלַא .(ןֵׂש ןטפירש
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,זיירקנטנעדוטס רעג
 =עטנַאקיךַארּפש רעציװָאנרעשט רעד
 :עפער ַא טנעיילעג רעכלעוו ףיוא ,ץנער

 .עיפַארגָאטרָא רעשידיי רעד ןגעו טַאר
 שידיײ ןיא ןטעּברַא ערעדנַא ענייז ןופ

 =רעטיײּברַא ידע :טכעלטנפערַאפ ןענײז
 גנוּבעגצעזעג.רעטייּברַא יד ןוא עגַארפ

 . "ירבעה

--- 1855 

 "טפנוקוצ) "הנידמ רעשידוי רעד ןיא

 רעד ןיא טּפַאשטריוװסקלָאפ לדז+ ,(1
 סָאװז ןוא "הנידמ רעשידוי רעקיטייצרַאפ
 ןעּבעלװ) "1 ך"נּת רעד זנוא טלהעצרעד
 (ש ,ש1--ש 1912 *טפַאשנעסיװ ןוא
 סקישטײװָאלָאס .מ ןופ גנוצעזרעּביא יד
 רעשידי רעטסטלע רעד ןופ תודוסיח
 ןופ גַאלרַאפ רענליוו) "עטכישעג-רוטלוק
 ּב ן| ,172 זײז .ּב | ,1923 ,ןיקצעלק .א .ּב
 עלַאיצָאס יד, :דייבתּכ ןיא ;(130 ו"ז
 ןיא טניישרע) "םיאיבנ יד ןופ ןלַאעדיא
 ,(ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליוו
 - =רעּביא ,"עטבישעג ןייז ןוא דומלּת רעדח

 "יד ןופ ,"םיאיבנש סלינרָאק ןופ גנוצעז
 ףרפסש ןוא "היבוט רפסח עשיפירקָאּפַא
 "?ןיקיזנ רדסח הנשמ רעד ןופ ,"םיאנומשחה
 =עלקרעד עכעלטפַאשנסיװ-=רעלוּפָאּפ טימ
 ?ןיקסירּב ףסויע ןַאמָאר רעלַאיצָאס ,ןעגנור
 ןיא ןטעּברַא ערעסערג  ײרַא ןוא
 - ןופ רעטלַאװרַאפ 1916 טניז--,שִיערּבעה
 ימור רעד ןופ גנולײטּפָא רעשידיי רעד
 ןיא קעטָאילּביב;הכול מ רעװָאצנַאי
 ןיא גנולײטּפָא יד ןּבירשַאּב) עװקסַאמ
 רָאטקעל ,(1918 "גנודליּב ןוא רוטלוקח
 - 51 ןופ רענייא ,עטכישעג רעשידיי ןופ
 ."תוּברּתש ןופ רעוט רעוויטקַא ןוא רעדנירג

 ןוושח 'כ) דוד-הדוהי ןייטשנעזייא

 יעועמ ןיא .ּבעג (
 ןעמוקעג 1872 ,.ּבוג רעצעלדעש ,שטיר
 ןאו ,קרָאײװינ ןייק עילימַאפ ןייז טימ
 מצה ןופ טנַאקירּבַאפ ַא ןעוועג רעירּפַא

 ךיז ,קנַאּב ַא ןופ רָאטקעריד ןַאד ,רעד
 =לערּבעה טימ קיטייצכיײלג קידנּבעגּפָא
 -רַאפ .רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעש
 עשִיערּבעה ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפע
 ןעוועג ,ןטפירשטייצ עשידייפשילגנע ןוא

 =עגרעּביא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד
 ידק שידיי ןוא שיערּבעה ףױא טצעז
 עטגינייארעפ יד ןופ ןָאיצוטיטסנָאק
 רעד ןיא .(1891 קרָאײינ) "ןעטַאטש
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 :עּפָאלקיצנע רעשיערּבעה רעקידנעבנעצ
 טָאה .א סָאװ ,"לארשי רצוא; עיד
 רע טָאה ,קרָאיײוינ ןיא ןּבעגעגסױרַא

 - ײיריי רעד ןגעוו לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ
 ּש .3) רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעש
 419 -- 15 זייל

 ,1 א ןפ ;11 א ,אקירמאּב לארשי ימכח

 ---18:4 תבט'ו) בקעי ןײטשנעזיײַא
 יַאֹּפ ,ןַארװַאס ןיא .ּבעג (

 רעטעּברַא ןַא ןָא רָאי 12 ןופ .עילָאד
 ,עניטנעגרַא ןייק קעװַא 1905 ,סעדָא ןיא
 ,ײרעלָאטס טיִמ טקיטּפעשַאּב ךיז ואוו
 ,םיריש טימ טּפיוהרעד ,ךיז טקילײטַאּב
 עשידיי רעניטנעגרַא ענעדיישרַאפ ןיא
 .קַאדער ..עלַאגעלמוא ךיוא .,ןעגנוטייצ
 ןוא טױרּבצ ןטפירשטײצ יד טריט
 .,"טייהיירפי

 ,בוּפער רעד ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעפ
 ךעלטַאנָאמ ןענישרע) עניטנעגרַא קיל
 / .4919 טסּברַאה טניז טײצ רָאי ַא/

 -- ע05) םהרבא:קחצי לעכײא
 .,(?ןגַאהנּפָאק) גרעּבסגיניק ןיא .ּבעג (1804
 יד ןופ רענייא .,ןילְרעּב ןיא ןּברָאטשעג
 רענילרעּב רעד ןופ ןרעינָאיּפ עטסויטקַא - 

 ןוא ?ףסאמהח ןופ רעדנירגטימ ,הלּכשה |
 ,טסירואיּב ,"ירבע ןושל ישרוד תרבחחז
 רָאטװַא ,ןָאסלעדנעמ השמ ןופ ףַארגָאיּב
 ָאק ַא ן ךינעה ברא שידיי ןיא עידעמַָאק ַא ןופ
 עכלעװ ,'טימ רד עמ טוט שאוו רדוא-

 טייצ ַא תואחסונ ענעדײשרַאפ ןיא זיִא
 טּפירקסונַאמ ןיא ןעגנַאגעגמורַא גנַאל
 .סיוא ןייא ,ןרָאװעג טקורדעג .ןָאד ןוא
 ןיא -- עּבַאג
 ,(1864 ןיל

 ןָאטלעדנעמ ןופ, ,ןעזיר ,ז 1185 ,01 3
 . ,ןאמלוש .א

 - ,מ ,י 1175 ןיז ,"התורפסו תיזנּכשא-תידוהי תפש ,

 | ןעידעפָאלקיצנע סרעּבֹורג ןוא שרע ןיא ,טסָאװ =
 ,םינָארוװעסּפ א רעטנוא ךיז קידנטלַאהַאּב |

 ן21--20 ז"ז ,1 "עלעדנעמ זיּבו

 .א 16

  ירעטעּברַא רעיירפ רעדח
 ןַאגרָא -- ?עיצַאזינַאגרָא-רעטײּברַא יד
  יָארּפ יד ןיא רעדילגטימ עשידיי יד ןופ

 ,י יװ ,ןּבַאג

 . ,ןילטיג גַאלרַאפ) ! "גיטש |

 .העדא רעילָאמ ןופ עידעמָאק יד ןוא|
 י | -ברעּב) תויתוא עשטייד

 טריפעגפיוא גלָאפרע סיורג טימ -- (1921 || |

 ---1884 30/120 ןרהא
 =װָאק ,ןַאדיײק ןיא .ּבעג ( |

 .טריפ סָאװ ,עילימַאּפ ַא ןיא ,עטיל רענ
 םינואג ןוא םינּבר ןופ סוחי ריא

 ןרָאהנײא |

 17 זיִּב ,(.א דוד ןופ דניקרעטסעווש ַא)
 ןרעטסקע ןַאד ,דומלּת טנרעלעג רָאי
 ?געעג ואוו ,זירַאּפ ןייק קעװַא רעטעּפש
 + =ײטּפָא יד--1911 ןוא לושלטימ ַא טקיד
 רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארֿפ רַאפ גנול
 / :ַאפ רעשיגָאלָאליפײשירָאטסיה רעד ןופ
 .רושז יד .ענָאּברָאס רעד ןיא טעטלוק
 1905 ןּבױהעגנַא טײקיטעט עשיטסילַאנ
  ישיסור יד ןיא ןירַאּפ ןופ ווירּב טימ
 טקילײטַאּב ךיז ,ןטפירשטייצ עשידיי
 ?גזופ-ןסטז- ןיא ןוא "ןמזהח ןיא ךיוא
 ןופ טנעדנָאּפסערָאק 1908 טניז .תג/
 .ןייק ןעמוקעג 1911 .,דנַא .א "טנייה; -

  יטימ רעקידנעטש 1912 טניז ,עשרַאװ
 .ןּבירשעג ואוו ,"טנייהא ןֹופ רעטעּברַא

 - . =קיטרַא עשיטסינויצ ןוא עשיטסיצילּבוּפ
 םינָאדװעסּפ ןרעטנוא) ןענָאטעזלעֿפ ,ןעל
 -.דוועספ)  קלטירקירעטַאעט . ,(ןָאידָאר

 .עלָאּפ ןוא טכיזרעּביא:עסערּפ .,(רענייא |
 ךיוא ךיז ,(רָאטַאטקעּפס . ,וועספ) קימ
 :סיוא ערעדנַא עקינייא ןיא טקילײטַאּב

 - עשידויז סגרעּבנעסיײװ .מ
 / .יא טָאה .װ .זא .א .ןֵש ,"רעכיּבלעמַאז
 .ןוא ערעסערג ייר עגנַאל ַא טצעזעגרעּב
 "טגייהװ ןרַאֿפ ןעגנולייצרעד . ערענעלק
 ןיא ןוא שיזיוצנַארפ ,שטייד ,שיסור ןופ
 ןופ ןַאמָאר םעד --- רעכיב ערעדנוזַאּב
 .רוד ןענעז רעטעגח סנַארפ לָאטַאנַא

 עשרַאװ ,"טייצ ידח גַאלרַאפ) "רעגרַאק

 - =צעל יד .עּפורט סוװָאקרוט דנומגיז ןופ
 . טנעדנָאּפסערָאק ךיוא .א זיא טייצ עט
 ,ילַאגרושז .ןעגרָאמװ רעקרָאיײװינ ןופ

 / ((918עשרַאװ
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 (1925 30/ 1 -1871) ,י ,א ןרָאהנײא

 ,ןַאדײק ןיא .ּבעג .א ןרהא ןופ רעדורּב
 ןעמוקעג רָאי 15 וצ ,עטיל רענוװָאק
 החגשה רעד רעטנוא ואיוו ,ענליוו ןייק
 יַאֹּב ןיפ י .ש ,רעטעפרעטלע ןייז ןופ
 ,הבישי סעליימ 'ר טײצ עצרוקַא טכוז
 רעכעלטלעװו וצ ןּבעגעגּפָא ךיז ןַאד
 ,ךיירקנַארפ ןייק קעװַא 1891  ,גנודליב
 לושכיוה רעד ןיא עימָאנָארגַא .טרידוטש

 יַאּב ןקידנע ןכָאנ ןוא עילעּפנָאמ ןופ
 .רוטַאנ ןופ רערעל סלַא ןרָאװעג טמיטש

 הוקמ , לוש=סנַאילַא רעד ןיא טּפַאשנסיװ
 יסַא םעד ּבילוצ .עניטסעלַאּפ ןיא "לארשל
 קירוצ לוש רעד ןופ טסייג ןשירָאטַאלימ
 ןעמַאוצ ואוו ,ךיירקנַארפ ןייק טרעקעג

 ןוא ןיקסַאר ר"ד ,ןירעּפַאּפ ןָאעל טימ

 ן"'סטס 510- טעדנירגעג חקור ר"ד

 עשיטסינויצ טרָאד ןּבירשעג ןוא 6

 ?רַאװ ןיא טצעזַאּב ךיז 1912 .ןעלקיטרַא|
 םײצ עשידיי רָאּפַא ץוחַא ואו ,עש

 םעד ןיא טכעלטנפערַאפ ןעלקיטרַא-סגנוט -
 םינוא.סקלָאפײ ןטריטקַאדערטימ םיא ןופ

 .גַאלרַאפ ןופ ?טעטיטרעוו ."הירוהיז
 קיזיפ ,עיגָאלָאָאז ,קינַאטָאּב) רעכיג 4
 םינָאדװעסּפ םעד רעטנוא (עימעכ ןוא

 .עגסױרַא שִיערּבעה ןיא .ןידָאגָאר .י .א |
 ,1912 ,"המדאה תדובע תרוּתק ןּבעג
 ןוא "םירוּבג תדובעו םירוּבג, סלײלרַאק
 =לּביטש) "תונמא לש היפוסוליפח סנעט

 רעכיּבנרעל ייר ַא ךיוא יו ,(גַאלרַאפ
 - ציגָאלָאָאז ,עיגָאלָאזיפ ןוא עימָאטַאנַא)
 (.דבַא יא

 (ה -- 1886) דוד ןרָאהנײא
 ןיא ,דנַאלסורסײװ ,ץילערַאק ןיא .ּבעג
 ,רעטָאפ יז .עילימַאּפ רעקידסחוימ ַא
 זיא .,רָאטקָאד:רעטילימ רענעזעוועג ַא

 ימֹוא רעצנַאג רעד ןיא טנַאקַאּב ןעוועג |
 .רעּפ עשידיי עקידרעווקרעמ- סלַא טנגעג

 ןופ דמש רעד  ךָאנ ;טיײקכעלנעז |
 ןרָאװעג רע זיא רעדורב ַא םענַיז

 גַאלרַאפ -- עגַאלפיױא עטרעמ

1 

 ,טמַא ןייז טזָאלרַאפ טָאה ,הבושת-לעּב ַא
 :קעװַא ,טייקמורפ ןיא ןָאטעגנײרַא ךיז
 ןענרעל רָאי ַײרד ףיוא ךיז טצעזעג
 ןּבױהעגנָא ןַאד ןוא שרדמ-תיּב ויא

 ןריציטקַארּפ וצ

 יערָא רעד ןשיוצ ןֶפ
 .ַאמ רעשידיי רעמ

 ענייז ןיז יד ,עס
 ןּבעגעג רע טָאה/

 - עלענָאיצידַארט ַא
 ,גנויצרעד עשידיי
 רעירפַא טָאה .א
 ןיא טנרעלעג

 רעטָאפ ןייז ואוו קָאדערַאװַאג ןיא רדח
 ןיא רעטעּפש ןוא ,טריציטקַארּפ טָאה
 1895 .שטיוועוּבער עלעטעטש םעניילק
 . ןיא רעניּבַאר ןרָאװעג רעסָאפ ןייז זיא

 זיא .א ןוא ,ּבוג רענדָארג ,קסיװָאקלָאװ
 טָאה ןּביירש 1908 ויּב ןּבילּברַאפ טרָאד

 ן3יֹוצ ןיוש ,ירפ רעייז ןּבױהעגנָא רע
 ףיוא ןעמעָאּפ ןוא םיריש טסַאּפרַאפ רָאי
 יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא .,שִיעדּבעה
 רעד ייּב ןעגנומערטש עשיטַארקַאמעד
 רעד ןיא ןגיוצעגנַײרַא  טנגוי רעשידייו

 -ירַא ,לטעטש ןופ גנוגעוװַאּב-רעטעּברַא
 טימ קידנריטויּבעד ,שידי וצ רעּב
 1904 "רעטעּברַא ןעשידויח ןיא רעדיל
 ךיז ָא ןַאד ןופ ."געװ םעדק ןיא ןוא

 עשידי ענעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאּב
 שטַאנָאמ עשירַארעטיל; יו ,ןּבַאגסיוא

 -וװ .זַא .א "דנירפ םעדע ,"ןעטפירש
 ןרעטלע יד טימ ןיּוש קידנעניואוו ,9
 - ןופ גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא ,ענליוו ןיא
 "ןעגְנַאועג עליטשח .ט .א רעדיל ענייז

 .רַאפ עטיײװצ ;"טלעוו ידח גַאלרַאפ)
 .ָארּפז

 .סױרדַא טָאה סָאװ - ,(1910 עשרַאװ ,יסערג
 ײער ןוא ןעלקיטרַא ייר עצנַאג ַא ןפורעג
 רעקיטרַאנגגײא ס--א ןגעװ סעיזנעצ
 ןיא טלעטשעגקעװַא םיִא ןוא קיריל
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 =ידיי רעגנוי רעד ןופ ייר רעטשרע רעד | 
 ןופ גנולמַאז עטייווצ ַא ,עיזעָאּפ רעש
 .ט .א 1912 סױרַא זיא רעדיל ענייז
 ןופ גַאלרַאפ רענליו) "רעדיל עניימח
 ךױא טײצ רענעי וצ .(ןיקצעלק .א .ּב
 ?קיטרַא עשיטסירטעלעּב-ּבלַאה ןּבירשעג
 ב"מז רעװעיק ןיא ,"דניירפא ןיא ןעל -

 ענילק ןוא ,| "טייצ וצ טייצ, ןופ
 "גָאט רעדח רענליװ ןיא ןענָאטעילעפ
 ןרעטנוא "טַאלּבנכָאװ רענליווח ןוא
 ןעגנואוצעג .דודל ןויגש םינָאדװעסּפ
 דנַאלסור ןזָאלרַאֿפ ןצ 1912)

 ןיא ןסעזעגּפָא רָאי ּבלַאה ַא רעכעה
 ןיא טצעזַאּב ךיז ,הסיפּת רענליו
 ןענַאװ ןופ .,ץייווש
 ,םיריש "טלעוו רעשידויפ רענליװ רעד
 ןופ תומולחח --- ןעמעָאּפ ןוא ןדַאלַאּב
 ןופ ןעטפירש יד ןופז) רערעדנַאװ ַא

 יד ,(ׁשוַו }|| ,1913 "ןעדוי ןעמַאזנייאינַא

 ןיא ליּפש) "היבצח עמעָאּפ עשיטַאמַארד
 עירעס ַא ,(ש ,1914 ,"ןעטירטפיוא יירד

 =ניײַא---ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ּבלַאה |
 ?ברעמ רעּביא העיסנ ןייז ןופ ןקורד
 עיינ סָאדח סיקסווָאלטישז ןיא---עּפָאריײא

 ?ןצז ןיא טעּברַאעגטימ ךיוא ,"ןעּבעל |
 .ידיי רעד ןופ ןַאגרָא םעד ןיא ןוא -טפגוק |

 ןיא עיצַארעדעּפ רעשיטסילַאיצָאס רעש
 טָאה עכלעוו ,"טלעוו עיינ ידק עקירעמַא
 וצ , רעדיל ךוּב ןייז ןּבעגעגסױרַא 7
 :סיױא עניײלק ַא ."רעטכָאט רעשידיא ַא
 םעד ןיא סיױרַא זיא ךוּב םעד ןופ לַאװ
 .גגילירּפ רעד ןעװ, .ט .א רַאי ןּבלעז
 זיא .א ןיהואו ,עשרַאװ ןיא "טפור
 םעד ןיא ץייוש ןופ ןעמוקעגקירוצ |

 קא רעשטייד רעד ןופ רָאי ןטשרעי
 יד ןיא טעּברַאעגטימ ןַאד ןוא ,עיצַאּפ
 יד ןיא טּפיהרעד ןּבַאגסיוא עשידנוּב
 יעג ואוו ,"ןעגַארפ-סנעּבעלא עכעלגעט
 ?שיטילָאּפ:לַאיצָאס ךעלטנכעו טקורד

 ּבילוצ
 יװ םעדכָאנ ,סעיסערּפער עשַיײצילָאּפ

 / ןיא ןּבירשעג

 ןופ עקינייא

 =ײז יז ןופ לײט ַא סָאװ ,ןענָאטעילעּפ
 ץרַאװש , .ט .א ךוּב ַא ןיא טלמַאזעג ןענ
 ,"רעדליּב ןוא ןעקנַאדעגפ) "טיור ןוא
 ,1920 עשרַאװ ,ןעגַארּפ.סנעּבעלח גַאלרַאפ
 ןוא ןעלקיטרַא עשיטירק ךיוא יװ ,(169 זיז
 ךיז ןוא ןליוּפ ןזָאלרַאפ 1920 .סעיזנעצער
 | קידנטעּברַאטימ ,ןילרעּב ןיא טצעזַאּב |

 ץוחַא ואוו ,"סטרעװרָאפז רעקרָאיײוינ ןיא

 ןצנעדנַאּפסערָאק ןו* רעדיל ,ןעלקיטרַא
 טכעלטנפערַאפ ךיוא ,דנַאלשטיײד ןופ

 םעד סיוא ןַאמָאר ןטקידנערַאפ טינַַא

 . ,ןטנַארגימע עשיסור-שידיי יד ןופ ןּבעל
 רעד ןיא ןפָאלעגפיונוצ ךיז ןענייז סָאװ
 =טלעװ רעד ךָאנ טָאטשטּפױה רעשטייד

 ךיז .עיצולָאװער רעשיסור ןוא המחלמ
 ןופ ןעגנוטכידרעּביא טימ ןעמונרַאפ
 =ַאק עכעלטע טכעלטנפערַאפ ןוא ךנּת
 ןוא "ךוּב-רעטיײװ , ןיא םיליהּת ןעלטיּפ
 . 1922 ןילרעּב ,יּבײהנָא רעד, ּב"מז םעד
  *קַאדערטימ ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןופ
 ןייז טקורדעגּפָא ךיוא זיא'ס ואוו ןוא רָאט
 רעליש:רעקסַאל עזלע ןופ גנוצעזרעּביא
 י"ענַאלעסרַאּב ןופ בר.רעדנואוו רעד;
 =קער, ןילרעּב ןיא ןּבעגעגסיױרַא 2
 / ףיפ ןיא הרּכוה עשילַאקיזומ ַא -- "םעיוו
 =עג ןָאלימ ןעצ יד טעמדיװעג .,ןצַאז

 ןופ .המחלמיטלעװ רעד ןיא ענעלַאפ
 -רעד זיא "ןעטפירש עטלעמַאזעגח ענייז
 דנַאּב רעטשרע רעד זיולּב סױרַא עלייוו
 ז"ז ,1920 עשראוו) "דנעגוי עליטש?
 ןייז ןופ רעדיל יד טלַאהטנַא סָאװ 4
 --1905 ןרָאי יד ,דָאלרעּפסגנופַאש ןטסכייר
 עקינייא ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה .א ,1912

 סעמַאמ ַאװ ךעלהשעמ יד ,ןכַאזרעדניק
 עמוטש ןעּביז ןופ השעמ ַא? ,"ןערערט
 ,יקצעלק .א .ב גַאלרַאּפ) ?ךעלעגייפ

 :רעטסעװשנגרָאק, ,(1916 ,גרוּברעטעּפ
 .דנַא .א ("גַאלרַאפ רעוועיקז) "ךעל

 ןעניז רעדיל ענײיז
 שיסור ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא
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 רענייא זיִא .א--,שיגעמור ,שילױּפ ,שטייד

 רעד ןופ רעיײטשרָאפ עטסדנטײדַאּב יד ןופ
 . ?סגנולקיװטנַא ריא ןיא עיזעָאּפ רעשידיי

 רעשיסור רעטשרע רעד ךָאנ דָאירעּפ
 ,המחלמ-טלעוו רעד ברע זיּב עיצולָאװער

 ,עקיצרַאה --- "ןעגנַאזעג עליטש,; ענייז !

 םגה -- סעיזיו ,תומולח ,סעדנעגעל
 ןַא טימ רעּבָא ,םרָאפ ןיא קינעטנייא
 =כרוד ןענייז ,םטיר ןוא ןָאט םענעגייא
 .רַאצ ןופ ליפעג ןפיט ַא טימ ןעגנורדעג
 עכעלנעזרעּפ יד ;טפַאשקנעּב רעט
 ךיז ןטכעלפ ןעגנומיטש עוויטקעיּבוס
 ןוא ,ןװיטָאמ עלַאנָאיצַאנ טימ ךרוד
 ,ןדַאלַאּב ןוא סעיגעלע עשידיי ס--.א
 =יא ןַא קורדסיוא םוצ טמוק סע ואוו
 םעד ףיוא רעיורט רעצלָאטש רעלעד
 ינוא רעד ףיֹוא ,"המוא רעד ןופ ןּברוחק
 =לַאּבמיס ,טייקשידײ רעקידנעייגרעט

 ןרעהעג ,"לוש רעטלַא, רעד ןיא טריז
 רעזנוא ןופ ןעגנופַאש עטסנעש יד וצ
 ןטײװצ םעד ןיא .קיטנַאמָאר רעגנוי
 .א טזָאלרַאפ ןפַאש ןייז ןופ דָאירעּפ
 טרעוו ןוא ןויטָאמ עשיגעלע: :שילידיא יד
 לַאנָאיצַאנ ןופ טשרעהַאּב רעמ ץלַא
 -ַאֹּב טכוז רע .ןצנעדנעט עשיטעגָאלָאּפַא
 רַאפ ןעמרָאפ ערעטסעפ ערעטמיטש
 םוצ ךיז טדנעװ ןוא ןעמעט עיינ ענייז
 :ַאמַארד;שיריל ןייז ןיא --- םזיציסַאלק
  טלעטש רע ואוו ,"היבצ, ליּפש רעשיט

 =טלעװ עשירָאטסיה ייווצ יד ןגעקטנַא
 יד ןוא עשיערּבעה=טלַא יד ,ןעגנומענַאּב
 ןטענָאס לקיצ ןייז ןיא ןוא ,עשינעלעה
 רע ואװ ,"רעטכָאט רעשידיי ַא וצ;
 =ָאלצַאנ ןופ טנעמונָאמ ַא ןפַאש טוװװרָּפ
 ןיא ןײרַא טלַאפ רעּבָא ,עּביל רעשידייײלַאג
 :עּפ ןטצעל ןייז ןופ קרעװ יד .קירָאטער
 ןופ טשרעהַאּב קרַאטש וצ ןענייז דָאיר
 העּפשה רעד רעטנוא ,ןצנעדנעט עלַאיצָאס
 המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ ןעגנומיטש יד ןופ

 - :עיצולָאװער רעשיסור רעסיורג רעד ןוא

 "ףוג א ןהָא, ,פ .נ
1909 111 

 ,?ָארגעלַאיל, |

 סָאד , ,טילַאש ,מ 4111 ןטפירש ,תובשחמילעּב
 "לב ,גרעּבמָאנ ,ד .ה }241 ,1909 *ןעבעל עיינ
 רעד, ,ס .י 1129 א ,1910 *דניירפ , םוצ עגַאל
 . 41 *רוטַארעטיל, ּב"מז ,"טײקליטש ןופ טעָאּפ

 *טפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעל,

 *טלעװ תעשידי יד, ,רעגינ ,ש
 ןופ טלעװ רעד ןיא, ,ןיגלָא ימ 111 ,1 2
 רעד ןוא ןרָאהנײא דוד ,ןָאסנמלז ,מ } *ןעגנַאזעג
 ,רעדנעלסיוא ,ב 117 אפ יידיתע רעזנוא ,--םזילַאטיּפַאק
 סגרעבנעסײװ ,מ .י ;11 ,וועיק ,"טלעוװירעכיּב,

 יטפנוקוצ, ,רעגינ ,ש }1 "רעכיּבלעמאז עשידוי
 יּכע .י }יש 1923 ,"ןּבעל עײג סָאד, .ב }1 1921
 ,/1 ,םכ ;45 אל ,1916 8801עאימ 0006 ,ןייטש

 ---1886 15/ 10 ר"ד םהרבא ןעסייא
 עטילד.קסירּב ןיא .ּבעג (

 סוחי ריא טריפ סָאװ ,עילימַאפ ַא ןיא
 עדייז ןייז ;"בוט-םוי:תופסוּת, םעד ןופ
 ,ןיּבור ּבַײל-הדוהי ,דצ סרעטומ רעד ןופ
 =ָאק רעד ןופ רעדנירג רעד ןעוועג זיא
 ןיא רָאי 10 זיִּב ."הלעמה רוסיז עינָאל
 רעד רעטנוא טנרעלעג ןַאד ,רדח
 .לַעּבַא םגה ,רעטָאפ ןייז ןופ החגשה
 ןוא ליּכשמ ןסיורג ַא רעּבָא ,הכאלמ
 רענליװ ןיא ןעמוקנָא טוװורּפעג ,ןדמל
 1903 רעּבָא ,טוטיטסניא-רערעל ןשידיי
 רָאי 7 ןיא ואוו ,עקירעמַא ןייק קעװַא
 טניז .טסיטנַאד סלַא טרַױדַארג םורַא
 "יג ענעדיישרַאפ ןיא טקורדעגּפָא 7

 .ָאמ ןוא עכעלטנכעוו ,עכעלגעט רעקרָאי
 טרעדנוה רָאּפ ַא ןּבַאגסױא עכעלטַאנ
 טימ ןּבעגעגּפָא ליפ ךיז ןוא רעדיל
 =יסַאלק עשילגנע ןופ ןעגנוצעזרעּביא
 ןעגנוצעזרעּביא ךוּב טשרע ןייז .רעק
 ,"רוּבגה ןושמש, סנָאטלימ :טלַאהטנַא

 .ַײב ,'ָאזָארעזנעּפ ליאק
 ,"ןָאליש ןופ רענעגנַאפעג רעדא סנָאר
 "טגיו-טסעװ םוצ גנַאזעג ַאװ סיללעש
 .ךאנעז סנָאסינעט ,רעדיל ערענעלק ןוא

 ןעיירפ ןופ גנַאזעג ַאװ סנַאמטיװ ,?ןעדרַא

 טימ -- ןעמעָאּפ ערענעלק ןוא "געוו
 .רעטכיד יד ןופ סעיפַארגָאיּב עצרוק
 ןוא "ןיקא סנָארַײּב טצעזעגרעּביא ךיוא
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 ."לואש, סגנינוַארּב
 וה רעד .ללַאגרושז:שדוח ןופ רעּבעג

 ,"טסירָאמ יי

 --1889 24//) בקעי-לאומש רעּבמיא
 ילַאג ,וָאסַאס ןיא .ּבעג (

 עשידיי ַא ןעמוקַאּב רָאי 11 זיּב .עיצ

 . יד טכוזַאּב ןאד ,םייה רעד ןיא גנויצרעד

 -ירפ -- עיזַאנמיג
 .װָאשטָאלז ןיא רע
 ןיא רעטעּפש ןוא
 || |ײעג ,לָאּפָאנרַאט
 / ,ייפ םעד טקידנע
 זַאפ ןשימָאסָאל
 "מעל ןופ טעטלוק
  שנֹוא רעגרעּב
 ץ ואוו ,טעטיסרעוו

 עקידנכיײלגרַאפ ךַאפטּפױה סלַא טרידוטש

 =ַארעטיל עטשרע :עטכישעג=רוטַארעטיל
 ןופ ןעגנוצעזרעּביא--.1904 ןּבָארּפ עשירי
 רעטכיד עשיניַארקוא ,עשטייד ,עשידִיי
 ןןּביירש וצ ןּבױהעגנָא רעטעּפש ,שיליױוּפ ןיא
 ןופ עטשרע סָאד סָאװ ,רעדיל עשידִיי
 -עגּפָא ןתנוי םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ייז
 =יװַאנרעשטחז סשיּביױט לּבײל ןיא טקורד

 .רַאפ ןַאד טניז ,1905 "טַאלּבנעכָאװ רעצ | 
 עלַא ןיא םיריש ליפ רעײז טכעלטנפע
 ןיא ןוא עיצילַאג ןופ ןנַאגסױא עשידִיי

 סנעזייר .א יװ ,דנַאלסױא ןופ עקינייא =
 -ידיאװ רעקרָאײוינ ,"ןּבעל ןוא טסנוקח
 ,ןּבעל עייג סָאד; ןוא "רעפּפמעק רעש

 יטלעוו רעשידוי רעד, ,"דניירפ םעד, |

 ,דנַא .א

 .װעסּפ ןרעטגוא לייט ,שילױּפ ןיא .רעדִיל
 .טגסױרַא 109 .ןגח ןיזז 64 םינָאד

 .ט .א רעדיל גנולמַאז עניילק ַא ןבעג =
 .ח גַאלרַאפ) "גָאז ןוא גניז ךיא סָאװ,
 טָאה סָאװ - (גרעּבמעל ,שטיװָאקציא
 רעד ןיא סעיזנעצער ייר ַא ןפורעגסױרַא:
 םשור ןרעטערגַָא ךָאנ .עסערּפ רעשידיי
 "עקרּתסאז עמעָאּפ ןייז טכַאמעג טָאה

 .-סױרַאטימ 21

 א ןעקנַאדעג יד }

 טפירשטייצ יד
 תלוכיּב טַאהעג טינ רעמונ ןייא ךָאנ יו !

 עקינייא ךיוא טקורדעג 1907

 .(1911 ױלסינַאטס ,"גנודליּבח גַאלרַאפ)
 .ןסױרג ַא טײרגעגוצ טײצ רענעי וצ

 ,עשיטָארע סלייטנטסיימ ,םיריש דנַאּב ||
 | -עלּבנעזיורז ,ט .א ןענישרע ןענייז סָאװ

 ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ ןיא) "רעט|
  ?רעטנוא 1912 גנילירפ ,(239 ו"ז 4
 ןוא לארשייץקרא ןייק העיסנַא ןעמונעג

 ןייז ןופ ןליפעג
 רעד ןיא טכַארּבעג קורדסיוא םוצ ךוזַאּב
 .רַאפ) "דנַאל ןעשיִדוי ןיאז רעדיל עירעס

 ןיא ;1912 גרעּבמעל ,"המידקח גַאל

 .ןיוו ןיא סיוֵרַא עּבַאגסױא רעטרעמרַאפ ַא
 =עיל:םייהע .ט .א 1918 לקיה .מ יב
 .רַאפ רָאיהמחלמ עטשרע סָאד ,("רעד
 עיזַאװניא רעשיסור רעד רעטנוא טכַארּב
 :נָא ,ַאנרעיזעי לטעטש שימייה ןייז ןיא -

 וצ ןעדרָאקַא) "ַאירָאטקיװש  ןּבירשעג
 .רעטעּפש -- גנולייצרעד סנוסמַאה טונק
 "דנַאלײנװ גַאלרַאפ ןיא ןּבעגעגסױרַא
 ..טלעוו ףוס זיּב 1915 ףוס ןופ ,(1920 ,ןיוו
 . =יירטסע רעד ןיא ןגיוצעגנײרַא המחלמ
 ײַנכַארּפש ענייז ץנַאדַא ,יײמרַא רעשיכ

 1918 ,טסירַאלעצנַאק סלַא--ןשינעטנעק|
 ןטפעה 2 גרעּבמעל ןיא ןּבעגעגסױרַא
 - יב טפירשטַאנָאמ .רעשירַארעטיל ַא ןופ

 ןופ קיריל ּב"מז ַא טריטקַאדער ןוא ײדנַאל

 / ןמוסז 2זוװג יט .א רעטכיד עשיצילַאג
 - 1918 ןירּב -- ןיו ,לקיה .מ גַאלרַאפ)
 ןוא ךיירטסע ןופ גנולַאפעצ רעד ךָאנ

 / ײעגרעּבירַא סָארגָאּפ רעגרעּבמעל םעד
 .ןעײנַאּב טוּורּפעג ואוו ,ןיוו .ןייק ןרָאפ

 רעמ רעּבָא ,"דנַאליינש

 גַאלרַאפ רעניוװ ןייז ןיא .ןּבעגוצסױרַא
 עיינ גנולמַאזַא ןּבעגעגסױרַא ."דנַאליײנ;
 =עגח ןוא "ןייא דלַאװ סיוא דלַאװש רעדיל
 ,"ןעגנוטכיד ענעּבילק,

 - לרפ ."עגייה ןופ רעדיל עטלהעוועגסיואש
 - עמַא ןייק העיסנַא טכַאמעג 1921 גניל

 לכיּב ַא ךיוא יו

 יקירוצ ..םישדח 5 טכַארּברַאפ ואוו ,עקיר

 א
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 ןּבעגעגסױרַא ,גרעּבמעל ןייק ןעמוקעג |
 ,"ןעטפלרשגולפ עשירַארעטילח ןופ טפעה 1 |

 עטסקע יד ןגעק ןטערטעגסױרַא אוו

 / יָאֹּפ רעשידִיי רעיינ רעד ןיא ןעגנומערטש

 ?קיטרַא ייר ַא ךיוא טכעלטנפערַאפ ,עיזע
 עשטייד:שידיי ןגעוו "טנעמָאמח ןיא ןעל
 ,ןַאמרעסַאװ בקעי יװ ,רעלעטשטפיוש
 ,ןַאמּפָאה רעּב-דרַאכיר ,רעלצינש רוטרַא
 .סױרַא זיא קרעװ עטלמַאזעג ענייז ןופ
  רַאפ) "ןעגנוטכיד ענעבילקעגי דנַאּב ַא

 סָאװ ,(270 .ז ,1921 ןיוו ,"דנַאלײנ; גַאל
 ינעזיורק יד ןופ רעדיל ןעלקיצ טלַאהטנַא

 יָאּפ יד ,"רעדיל:םייהא ךוּב ןופ ?"רעטעלּב

 =ַארַאּפ עטמיירעג יד ,"עקרּתסאח עמע
 ןוא "ַאירָאטקיױװש סנוסמַאה ןופ עזַארפ |
 גנַאזעג רעטשרע -- "םהרבא ןופ טָאג
 ,"עלעּבײט ןוא ןימינּב עמעָאּפ רעד ןופ
 .גנולדנַאהּפָא ערעסערג ַא -- די-בתּכ ןיא
 ,"רעקיריל סלַא דלײַאוא רַאקסָאע רעּביא
 :פיוא עשיטירק=שירַארעטיל גנולמַאזַא
 רעד ןופ ןעגנוצעזרעּביא ייר ַא ןוא ןצַאז
 רעדיל עכנַאמ ,רוטַארעטיל רעשִיעּפָאריײא
 ןרָאװעג טצעזעגרעּביא ןענייז ס -- יא
 זיא שיסור ןיא ,שילױּפ ןוא שטייד ןיא
 ןימ גנולמַאז-רעדיל ןייז ןענישרע 6

 יא רעד ןיא 68067ס80// סד:
 ַאװָאקרישז ַאטעװַאזילעי ןופ גנוצעזרעּב
 רע יד ןופ רענייא זיא .א--.(עבשילא)

 ,רעטכיד עשידיי ענרעדַאמ עטש |
 ןופ עיזעָאּפ עשידיי יד טריפעגנײרַא טָאה |

 ידי רענײמעגלַא רעד ןיא עיצילַאג
 - טליפ רעדיל ענייז ןיא ,רוטַארעטיל רעש
 ןוא רעשטייד רעד ןופ העּפשה יד ךיז
 טינ זיא ליטס רעד ,קיריל רעשיליוּפ
 ןוא ,שירעמשטייד ןופ םיא  ייּב יירפ
 ןעניז עזומ ןייז ןופ רענעט יד .ךיוא
 :ער ןוא ןסָאלּפעצ ,לַאטנעמיטנַאס טּפָא
 ןכַאז ערעפייר ענייז ןיא רעּבָא .שירָאט
 טפַארק רעדנטנײדַאּב ַא וצ רע טכיירגרעד
 רעטרַאצ ןופ ליפעג סָאד .קורדסיוא ןופ

 .,רעציפש = יבצ

 ;עיצילַאג:חרזמ |

 .סָאװ

1887 

 | ענייז וצ טיג טפַאשקנעּב רעטמיורטרַאפ

 ןופ ןח םעד רעדיל ערעקיטכירפיוא
 טסעּב ןיײז .טײקיצרַאה רעשידניק
 טימ טכױהַאּב ,"עקרּתסאז זיא קרעװ
 ,עיזעָאּפסקלָאפ רעתמא ןופ טסיײג םעד
 ןופ ןרעלעפדנורג יד ןופ טדיײל עמעָאּפ  ערעלוּפָאּפ רעייז עקיזָאד יד ךיוא םגה
 ,רינַאמסגנופַאש ס--.א

 ןוא ?טַאלגגָאט; רעגרעּבמעל ,רעּפיש קחצי ר"ד
 ןאמדלַאװ ,מ 1 *רעטײּברַא רעשידוי רעד,

 יקצולירּפ .נ 1 11101:19 111612115006+ 7
 ;1911 "טנעמָאמ , ,"ןרעטש רעגידנעהעגפיוא 'ג8,

 ןש ,1911 "ןעּבעל עײנ סָאד,
 רעד ןיא ; ,ןיגלָא .מ 11912 1108014 80080תמ
 "שדוח רעד, ,כ--ר .מ ;"ןעגנַאועג ןּופ טלעװ
 ,װעיק ,"טלעװרעכיּב , ,ןישורּבָאד ,י 111 1921

 *טפנוקוצ , ,רעגינ יש ;'ז טפעח ,/'קיטירק 4

 ,1923 רעמוז ,"טנעמָאמ , ,ןילטייצ ללה ; '/111 ,1921

 -- 1868 רדא) והירמש רעּבמיא
 .,הָאשטָאלז ןיא .ּבעג (

 =לאומש ןופ רעטָאפ
 םעד ןופ רעדורּב רערעגנַיי ןוא בקעי
 =ביא ץרעהילּתפנ רעטכיד ןשיערּבעה

 =לעװ) "הוקּתהש ןופ רּבחמ םעד ,רעּב

 סדנטיײדַאּבמוא ןוא סקינײװ טָאה רעכ

 רעד רעטנוא ,(שידיי ןיא ךיוא ןּבירשעג

 עלַאנָאיצַאנ סרעדֹורּב ןייז ןופ העּפשה
 סַאבױויצ רעד וצ ןענַאטשעגוצ םיריש
 ןטשרע ןייז קידנקורדּפָא ,ןוא גנוגעוו
 סעסעדיורּב רשא-ןבואר ןיא ןָאטעילעפ
 ,1868 "למרּכ רעד, טַאלּבנכָאװ ןשידיי
 .עילעפ טימ טקילײטַאּב ךיז ןַאד טניז
 ןשידי םעד סיוא ןציקס ןוא ןענָאט
 .בעה ןֹוא עשידיי עלַא ןיא טעמּכ ןּבעל
 טניז ,עיצילַאג ןופ ןטפירשטייצ עשיער

 /ףעד ײּב רערעל רעשִיערּבעה
 'טניז ,עדניימעג-סוטלוק רעװעשטָאלז
 "שריהןָארַאּב רעד ןיא רערעל --- 6
 ּפָא ןכָאנ 1915 ,ענרעױעי ןיא לוש
 - =טנַא עיצילַאג סיוא ןסור יד ןופ ןטערט
 =פעשַאּב ןעװעג ! ואוו ,ןיװ ןייק ןפָאל
 | ,רערעל רעשִיערּבעה סלַא טקיט
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 .וועסּפ ( --1880) ןימיא
 ,רעווָאקטיוו לשיפ ןופ םינָאד
 .רעד ,עיצילַאג ,לָאּפָאניטסירק ןיא .ּבעג
 ,טסײג ןשידיסח גנערטש ןיא ןגיוצ
 ,דנַאלשטײד ןײק קעװַא רעטעּפש
 .וטש ןרָאי יײר ַא ןופ ךשמ ןיא ואוו
 ןוא טפַאשנסיװ עכעלטסירק יד טריד
 ךיילגוצ ךיז קידנּבעגּפָא ,עיגָאלָאעט
 דומלּת ,ךנּת ןופ םוידוטש םעד טימ ךיוא
 ,עיצילַאג ןייק ןעמוקעגקירוצ ,ל"גדא
 רעדַאּב םשרג ןופ העפשה רעד רעטנוא
 ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ וצ ןּבױהעגנָא
 =מעל ןטעדנירגעג סָאװ=רָאנ ָאה םעד
 .עּפש זיא רע ואוו :,ײטַאלּבגָאטש רעגרעּב
 רעד ןופ רָאטקַאדער ןעװעג רעט
 ,גנולײטּפָא רעכעלטפַאשנסיװ:שירַארעטיל
 :עּביא יד ןיא ךיוא יװ ,"טַאלּבגָאט/ ןיא
 .רַאפ ןּבַאגסיױא עשיצילַאגישידי עקיר
 ןּבָאה סָאװ ,ןלעװָאנ ןוא ןציקס טכעלטנפע
 . עשידיי יד ןשיװצ טכַאמעג רעלוּפָאּפ םיא
 טריטקַאדער 1917 ,עיצילַאג ןיא רעזעל
 .ךוּב רעשידויז) "רעכיּב-בוט:םויא ב"מז ַא
 ,(ןירּב ,לקיה סקַאמ ןופ יגַאלרעּפ:טסנוק ןוא

 | -ויכרּת טבש 'כ) לאיחי יקצידניא
 ,שטָאלסיװס ןיא .בעג (

 .פיוק רזעילא ןופ ןוז סלַא ,.ּבוג רענדָארג
 סלַא קָאטסילַאיּב ןיא טצעזַאּב ךיז ,ןַאמ
 1894 טניז רע טָאה ,שִיערּבעה ןופ רערעל
 עשיערּבעה יײר עצנַאג ַא ןּבעגעגסױרַא

 עּבַאגסיוא-לוש ַא ךיוא םכותּב ,רעכיבנרעל
 שידיי ןיא ןעגנורעלקרעד טימ ךינּת ןופ
 ארוקח ,"ןקנעהו תולמה םוגרּתח ,ט ,א

 --ז"נרּת) "םיצוחנ םיאטבמז ןוא "תורודה |
 ךוּבלוש ַא ןּבעגעגסלורַא 9 ,(ס"רּת

 .לייט | ,"עטכישעג עשידיאח שידיי ןיא
 .יִלַאיּב ןופ טרידנַאּפסערָאק ךיוא טָאה
 שײצ עשידיי ןוא עשיערּבעה ןיא קָאטס
 .ַאדװעסּפ ענעדיישרַאפ רעטנוא ןעגנּוט
 יא ןהָאזלעגָאפ י יװ ,ןעמינ
 .ללַאיּב ןיא גנולדנַאהכוּב ַא ןופ רעמיטנגייא

 וז ןייז

 ,דנַא

 ' =סינויצ ןוא רעוט:ללּכ סלַא קיטעט ,קָאטס
 :טקידנערַאפ טינ דייבתּכ ןיא .ןקסע רעשיט
 ,"עטכישעג רעשידיאח רעד ןופ לייט רעט2
 ,דנַא .א ךוּברעטרעװ שידיי-שלערּבעה ַא

 25/ש0) 'והילא-השמ ץירדניא
 .,טסקוליא ןיא .ּבעג ( --- 0
 ,תובישי ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,דנַאלרוק
 טרעדנַאװעגסױא 1914 ,ןרעטסקע ןַאד
 רעשִיערּבעה ןעוועג ואוו ,עקירעמַא ןייק
 ןופ רעטעּברַאטימ 1918 טניז ןוא רערעל
 -ישט ןיא "רעירוק ןעשידיא ןעכילגעטח
 ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד ענייז .ָאגַאק
 / יָארּפ ערעדנַא ןיא טקורדעג ךיוא ןענייז
 :נוטייצ עשידיי רעגַאקירעמַא עלעיצניוו
 ס8060ה88 רעגַאקישט רעד ןיא ,ןעג
 + =ייצרעד עשידיסח ענייז ןשיװצ .קססס}ה
 סָאװ ,עירעס עצנַאג ַא ןַאהרַאפ זיא ןעגנול
 ,לדַאילמ ברה ןגעוו טעדנעגעל יד טלַאהטנַא

 -- 1818 24/װ) ר"ד .י ,מ ןיגלָא
 *הש מ ןופ םינָאדװעסּפ (

 ןיא .ּבעג ,;קסימָאווָאנ ףסוי
 רענַאמוא ,ּבוג רעוועיק ןופ ףרָאד ַא

 רעפַאש ַא העט

 .לרפ ,רעדלעוו ןיא
 רעוועיק ןיא רעי

 ןיא םעדכָאנ ,.בוג
 -ַא דיי ַא ,ןילָאװ
 .עג רעּבָא ,ןרמל
 ,הלּכשה ןיא טּפַאכ
 ןגיצרעד טָאה

 םיא ,ארמג ןוא .ךינּת ףיוא
 ןענרעל ֹוצ טרעטשעג טינ ךיוא רעּבָא
 עקימורַא יד ןופ םירעיוּפ יד ייּב שיסור
 'וצ טירטוצ ַא ןּבעגעג ןוא רעפרעד
 וליפַא ןוא םינוצח םירפס עשייערּבעה

 טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ
 וצ .ןעלקיװטנַא וצ ןּבױהעגנָא ןַאד ךיז
 ןיא םייה ןייז טזָאלרַאפ .ָא טָאה רָאי 5
 יא טלענקעג רָאי רָאּפַא ןוא דלַאװ
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 ךיז רעטעּפש .סעקינבושי ייּב רעפרעד
 ,װעשטַאגָאר לטעטשניילק ןיא טצעזַאּב
 ןדנוטש ןּבעגעג ואו ,ּבוג רענילָאװ
 סרוק ןרעּביא קיטייצכיײלג קידנטעּברַא
 ןפיוא ןעמוקעגנָא 1900 .עיזַאנמיג ןופ

 יינוא רעועיק ןופ טעטלוקַאפ ןשידירוי
 .וטס רעד ןיא ןגיוצעגנײרַא }טעטיסרעוו
 יַאֹּב רערענַאיצולָאװער ןוא רעשיטנעד
 ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,גנוגעוו
 רַאונַאי ,װעשטַאגָאר ןיא טנעקַאּב ןיוש
 טרעדנוה רָאּפ ַא טימ ןעמַאוצ 1
 :לָאס ןיא ןּבעגעגּפָא ןטנעדוטס ערעדנַא
 עשיטנעדוטס יד ןיא לײטנָא ןרַאפ ןטָאד
 ישרע ןייז ןַאד טכעלטנפערַאפ ,ןעורמוא
 עיצַאמַאלקָארּפ ַא --- עבָארּפירעדעפ עט
 =וַא ןיא ,שיסור ןיא ןטנעדוטס יד וצ
 .ןריפ ַא ןעמונרַאפ ,טריטסענמַא טסוג
 =עװַאּבנטנעדוטס רעד ןיא ץַאלּפ ןקיד
 ןשיטנעדוטס ןופ רעציזרָאפ סלַא גנוג
 .טימ קיטייצכיילג ,טעטימָאק-לַארטנעצ
 :ענָאיצולַאװער רעשידיי רעד ןופ דילג
 ןופ ,"טייהיירפז עּפורגיײטנעדוטס רער

 יד סיוא רעטעּפש טסקַאװ סע רעכלעוו

 טניז ,"דנֹוּבא ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוועיק
 .רַא רעשידיי רעד טימ ןדנוּברַאפ 1903 |

 יערַא 1903 לירּפַא ,גנוגעװַאּב-רעטעּב
 גנַאהנעמַאזוצ ןיא שדוח ַא ףיוא טריטס

 ןפַאש וצ טעּברַאסגנוטיירגוצ רעד טימ
  ןגעק װעיק ןיא ץושטסּבלעז ןשידיי ַא
 טזָאלרַאפ ,ןעמָארגָאּפ עטרַאװרע יד
 טימ טמוק ,טעטיסרעווינוא םעד 4
 =טימ סלַא ענליװו ןייק סַאּפ ןשלַאפ ַא
 ,"דנוּבח ןופ טעטימָאק רענליוו ןופ דילג

 טרעװ טריטסערַא רעדיוו 1904 יַאמ |
 ,תוברע ףיוא רעּבמעװַאנ ןיא טײרּפַאּב
 .ָאנ ןטרעדנעעג ַא ףיוא רעּבירַא טרָאפ
 ץיז ןקיטלָאמעד םעד ,קסניווד ןייק ןעמ
 טלעטש רע ואוו ,?דנוּב, ןופ .ק .צ ןופ
 טקילײטַאּב ,ידנוּבח ןַאגרָא םעד ןעמַאזוצ
 .רַאװ רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ךיז

 .ָארּפ עלַא טסַאפרַאפ ,"עמיטש.רעטייּב
 "דנוּבז ןופ .ק .צ רעד סָאװ ,סעיצַאמַאלק
 ,1905 רָאי.םערוטש םעד ןיא סױַא טיג
 =ָאטַאטיגַא-רענָאיצולָאװער ךיוא טּביײרש
 =עלמוא רעד רַאפ קיטסירטעלעּב עשירי

 דילנטימ 1906 .עסערּפ רעשידיי רעלַאג

 =ײצגָאט רעשידנוּב רעלַאגעל רעד ןופ

 =עּפש) "רעקעוו רעדח ענליוו ןיא גנוט

 .רַאפ רע ואוו ,("גנוטייצסקלָאפװ רעט

 עײג רעּביא ןטכיזרעּביא טכעלטנפע

  גָאדװעסּפ ןרעטנוא קרעװ עשירַארעטיל
 רעדליּב ןוא ןעגנולייצרעד ,ףסוי םינ
 טרעװ ןוא ןּבעל ןרענָאיצולָאװער ןופ
 ןופ רָאטקַאדער רעשירַארעטיל רעטעּפש

 .סור טזָאלרַאפ 1906 ףוס .גנוטייצ רעד
 טרידוטש ,טנוזעג ןכַאװש ּבילוצ דנַאל
 .נסיו עלַאיצַאס גרעּבלדייה ןיא 1907|
 קיטיצכיײלג ,עיפָאסָאליפ ןוא ןטּפַאש

 עשידנוּב ענעדיײשרַאפ יד ןיא טקילײטַאּב

 רעד ךָאנ סױרַא ןענייז סָאװ ,ּב"מז
 "גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ גנולעטשּפָא
 1909 ןעמוקעגקירוצ .ײצילַאּפ רעד ךרוד
 ןיא סעיצקעל ןטלַאהעג ,דנַאלסור ןייק
 סעיצַאזינַאגרָא-רעטעּברַא יד רַאפ ענליוו
 .פיוא ןיא ןוא ,לוש-טנװַא רעד ןיא ןוא
 .עגפיונוצ לוש רעקיזָאד רעד ןופ גָארט
 :ערכ עשייַארעטיל עשידיי ַא טלעטש
 ,לייט 3) ?טרָאװ עשידוי סָאדז עיטַאמָאטס
 .עגסיוא .,1912 ןיקצעלק .א .ּב גָאלרַאפ
 =סױרַא 1912 ,(סעגַאלפיוא ייר ַא ןטלַאה
 .גַאז ַא ?סערגָארּפא גַאלרַאפ ןיא ןבעגעג
 ןעווװ .ט .א ןכַאז עשיטסירטעלעּב גנול
 סע עכלעװ ןיא ,"טפור ןּבעל סָאד
  ןעגנומיטשסּפמַאק יד ּפָא ךיז ןעלגיּפש
 ,ידיי רעד ףיוא טשרעהעג ןּבָאה סָאװ
 .ור רעד ןופ טײצ רעד ןיא סַאג רעש
 ,יפנָאק ;גנוגעװַאּבסטײהײרפ רעשיס
 ויא ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ טריקס
 ,ט .א 1918 ןרָאװעג טקורדעגרעּביא סע
 . גַאלרַאפ ,עשרַאװ)"ןעגנילק ןעטייק ןעווח
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 |  ,ןייו ןיא טצעזַאּב ךיז 1913 בײהנָא ."שידוי, = -
 .=ער םירבח עפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ואוו
 ידח טפירשנכָאװ .עשידנוּב לד טריטקַאד
 ,?טייצ

 ןייז רעּביא טעּברַאעג קיטייצכיילג ,גרוּב)
 גנורּפשרוא רעדִח עיצַאטרעסיד

 ןופ ןפָארטעג ,"דנַאלסור ןיא םזיסקרַאמ
 | סור ןייק ןרעקמוא ךיז קידנענעק טינ . ןוא דנַאלשטיײד ןיא המחלמ.טלעוו רעד
 - ץעװַא ,תופידר עשִיײצילָאּפ ּבילוצ דנַאל
 רעד ןיא ןײרַא ואו ,עקירעמַא ןייק
 - ןכלעוו ןיא ,"סטרעוװרָאפ, ןופ עיצקַאדער
 . ,1907 טניז ןיֹוש טרידנָאּפסערָאק טַאהעג
 .טימ ןייז ןעוועג ךישממ קיטייצכיילג
 1915 ,"טפנוקוצ, ןיא טפַאשרעטעּברַא
 ןופ ןַאגרָא םעד ןופ רָאטקַאדערטימ
 =עדעפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד

 ,טלעװ ענג ידע עיצַאר
 רעד ףיוא טעטיסרעוװינוא-ַאיּבמולָאק ןיא
 -ָאיצָאס ןוא עימָאנָאקע רַאפ גנולײטּפָא
 :קָאד לטיט םעד ןעמוקַאּב 1918 ,עיגָאל
 .ָארּפ ַא ןעמענרַאפ וצ טכער ןטימ רָאט
 רענַאקירעמַא ןיא ערדעטַאקירָאסעּפ
 סלַא טמיטשַאּב 1919 ,ןטעטיסרעווינוא

 .רעלַאיצָאס רעשיסור רעּביא רָאטקעל
 רעיינח רעלַאקידַאר רעד ןיא עטכישעג
 רעד וצ ,"גנושרָאפ רעלַאיצָאס רַאפ לוש
 עיזעָאּפ ןגעו ךּוּב, ַא ןּבעגעגסױרַא טייצ
 טלעװ רעד ןיאע .ט .א ?ןעטעָאּפ ןוא
 ?סטרעװרָאּפא גַאלרַאפ) "ןעגנַאזעג ןופ
 .טלַאהטנַא סָאװ ,(311 ז"ז ,1919 קרָאלוינ
 - עשירַארעטילװ ןגעו ןעלקיטרַא סעירעס/

 ,ןטרעו עשירַארעטיל ןוא ןעגנוטכיר
 .ַאּב ןוא 'ןײמעגלַא ןיא רעדיל ןגעווא
 רעּביא ןעגנולדנַאהּפָא ערעדנוז

 =נייא דוד ,ןעזייר םהרבא ,שאוהי ,קיל

 .ַאמ ,רעּבמיא .י .ש ,קינלָאר .י ,ןרָאה
 .רָאגַאט טַאנַארדניּבַאר ןוא (בײל ינ

 ?רעטעּפ ןיא סױרַא זיא סָאװ

 ןופ

 ןיירַא 1916 }

 יד
 גָאר סירָאמ ,גורפ .ש) רעקיריל עשידיי
 .ַאיּב .נ יח ,ןיסעיל .א ,ץרּפ ,דלעפנעז

 ר"ד .י .מ ןיגלָא

 -ייי4

 ,דנַאלסור  ןוא

 ןטימ (1921 רעּבמעטּפעס)

 ;װעיערדנַא דינ |
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 ךיירקנַארּפ ,דנַאלשטייר טכוזַאּב 0
 .עגקירוצ 1921 גנילירפ

 טכעלטנפערַאפ ,עקירעמַא ןייק ןעמוק
 .ַאֹּב ןוא ןעגנולדנַאהּפָא עירעס עגנַאל ַא |

 ןיא דנַאלסורגטַאר ןגעוו ןעגנוּביײרש
 רעשילגנע רעד ןיא ןוא ?"סטרעװרָאפ
 רעכלעװ טימ ,עקירעמַא ןופ עסערּפ
 ןופ ןוש ןעװעג ןדנוּברַאפ זיא .ָא
 ידַאר ענייז ןופ טַאטלוזער ןיא .רעירפ
 ינּוושנַא עשיטילָאּפ ענערָאװעג רעלַאק
 עשידיי יד זַא ,עיּפשמ .ָא זיא ,ןעג

 .רַאפ לָאז עיצַארעדעּפ עשיטסילַאיצָאס
 עשיטסילַאיצָאס עטכער יד  ןזָאלרַאפ
 יִא רעכלעװ וצ ,עקירעמַא ןופ ײטרַאּפ
 / ןיא ןעמוקנָא ןייז טניז טרעהעג טָאה
 ךָאנ רעּביא טסייר ,טלעװ רעיינ רעד
  ףציצַארעדעפ רעד ןופ גנוטלַאלש רעד

 .?סטרעװרַאפז

 -עדעפ יד ןעוו ןוא ,"טפנוקוצ רעדז ןוא
 טימ  רעטעּפש ךיז טקינײארַאפ עיצַאר !
 קידנדליּב ,ןטסינומָאק רענַאקירעמַא יד
 .רַאּפ ,רעטעּברַא) "יטרַאּפ סרעקריָאװח יד

 ןופ רעוט יד ןופ רענייא רע טרעוװ ,(ייט |
  ײטרַאּפ רעד ןופ לייט ןשידיי םעד

 טײצ עסיוועג ַא ,רָאטקַאדערטימ ןוא

 ריא ןופ רָאטקַאדער רעקיצנייא ךיוא

 . ,ץטייהיירפ ידח ןַאגרָא ןכעלגעט .ןשידיי
 / ןיא ןעניישרע וצ ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ
 - ןוא קיטסיצילּבוּפ ץוחַא -- .2 לירּפַא
 .עגנָא .ָא טָאה קיטירק רעשירַארעטיל
 =ָארּב עשירָאטַאטיגַא ייר עצנַאג ַא ןּבירש
 בגַא) עקירעמַא ןוא דנַאלסור ןיא ןרוש

 .ָארּב יד ןסַאּפרַאפ ןיא טקילײטַאּב ךִיז
 ןיא סעיצקַארפ עשיטסילַאיצָאס ידח רוש
 (ענליו ,"טלעװ ידח גַאלרַאפ ,"םזינויצ
 :שיסור ןופ -- טצעזעגרעּביא טָאה ןוא

 .ייצרעדח ,שטיוועקשוי .ש ןופ "רעגנוהח -

 .גינעק, ,"עגעגנַאהעג ןעּביז ןעגעוװ גנול
 -ָאעל ןופ--"קנַאדעג רעדח ןוא "רעגנוה

 דנַאּבַא :שיליוּפ ןופ
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 ָאקשעשזרַא עוילע ןופ---ןעגגולייצרעד
 ילעּב ןופ ןוא .ָא ןופ סעדעררָאפ טימ)
 עטכישעג-דנעגויא--שטייד ןופ ;(תובשחמ

 .וּפָאֹּפ םײהלעדַא ןופ "ןירעטײּברַא ןַא ןופ
 עלעדנעמ ןופ דנעּב ייווצ -- שִיערּבעה ןופ

 עמיטש ידח :שילגנע ןופ ; םירפס:רכומ

 ןהעצז ןוא ןָאדנָאל קעשזד ןופ--"טולּב ןופ
 יד טרעדורעגפיוא ןּבָאה סָאװ ,געט
 .טסינומָאק רענַאקירעמַא ןופ -- "טלעוו
 ןימק ןּבעגעגסױרַא 1921 .דיר ןַאשזד
 ,שטיווערוג ג"פ) ײעניַארקוא ןיא לעטדעטש

 ןּבירשעגנָא ךױוא טָאה 80 ןז"ז ,ײנ
 :שילגנע ןיא קרעװ עסיורג ייווצ

 - א! 00106 {0ס 1994 06ׂׂ65/5

 עטסקיטכיװ יד רעּביא קילּברעּביאַַא

 ,1920 ןיּב 1820 ןופ רעּבײרש עשיסור
 .רַאפ יד ןופ סעקיטסירעטקַארַאכ טימ
 .ּפָא טימ ,ןלוש עשירַארעטיל ענעדייש
 ןוא קרעװ עטסקיטכיװ יד ןופ ןעגנוצַאש
 ןוא--,רעקיטירק עשיסור ןופ ןטַאטיצ טימ

  ךחס פסט| 01 10610993ג48 זסשס}ט-
 .מ ןופ .זעגרעּביא שידיי ףיוא --- (1סמ

 רעד ןופ המשנ ידע ט"א שטיװָארעשָא
 ג"פ ,דנעב 2) "עיצולָאװער רעשיסור
 ערעדנוזַאּב ענייז ןופ .(1920 ,שטיווערוג |

 יוזַא יווח : ןענע כייצרַאפ וצ זיא ןעלקיטרַא

 "שידוי ןעּבײירש טינ ףרַאד ןעמ יד
 ?וועסּפ ענייז ןופ ,({ ,1915 "טלעוו עשידוי
 רעד :עטסטנַאקַאּב יד ןענייז ןעמינַאד
 / ,ךגַא .א ןַאמײנ ףסוי ,רעגנוי קיּבײא

 -- 1890 יַאמ) חשמ ןַאמטלַא
 ?ַאסעּב ,ןַאקּפיל ןיא .ּבעג ( |

 .תיּב ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג .עיּבַאר
 עיזַאנמיג יד טכװַאּב רעטעּפש ,שרדמ
 טייצ עצרוק ַא .קסלָאדָאּפ-ץעינעמַאק ןיא
 :רעשט רעד ןופ רָאטקורטסניא ןעוועג
 .עיצַארעדעּפירוטלוק רעשידיי רעציװָאנ
 ןוא רעדיל 1920 טניז טכעלטנפערַאּפ
  =ףַא עשידיי יד ןיא ןעלקיטרַא עשיטירק
 =ייךפח ,ץיװָאנרעשט ןופ ןענַאגרָא-רעטעּב

--- 1811( | 

 *רעטעּברַאװ ,"ןּבעל עיינ סָאדװ ,"טייה

 רעשִיערּבעה רעד ןיא ךיוא יו ,"גנוטייצ
 ,טשעראקוּ ןופ "ןורושיח טפירשטַאנָאמ

 ץרעה=ילתפנ ןועמש לוששלַא
 רעד ןיא .ּבעג (

  =סיורּבָאּב ,ץישטיוק עינָאלָאק רעשידיי
 ןיא טנרעלעג .דנַאלסורסיײװ ,זיירק רעק
 ןיא ןַאד ןוא הרוּת-דומלּת רעקסיורּבָאּב
 טזמעג עכלעװ ,"הבישי ספלָאװ 'ר?
 .ךעלכיּב-הלּכשה ןענעייל רַאפ ןזָאלרַאפ
 ןופ טנעגַא ןַא ,לעזעג-רעלָאטס ַא ןעוועג
 1901 ,רחוס-האובּת ַא ,ןענישַאמ סרעגניז
 ןוא דנַאלסױא ןייק טרעדנַאװעגסיױא
 .רַאּפ ךיז תואצוה-געוו ןיא לגנַאמ ּבילוצ
 :רַאעגטימ ואוו ,ןגאהנּפָאק ןיא ןטלַאה
  ףטײצ עשידיי עקיטרָא יד ןיא טעּב

 =ער ,לאומש=ּב פ"א ךיוא ,ןטפירש
 ןּבירשעגנָא ,"תמא םעדח טריטקַאד
 רהיא ןוא .ַאיצירעדערפע טעּברַא ןַא
 .יעגסױרַא 1921 .?עדנײמעג עשידוי
 ןיא ןעדוי יד ןופ עטכישעג יד; ןּבעג
 עד ןיא ןעדוי יד;--טפעה ן} ,"קרַאמענעד

 .נּפָאק) "טרעדנוהרהָאי 16--17 ןיא קרַאמענ
 .טַאנָאמ רענעגַאהנּפָאק ןיא .(48 ז"ז ,ןגַאה
 ןּביױהעגנָא 1922 "עמיטש:דנעגויח טפירש
 םעד ןופ גנוצעזרעּביא ןייז ןקורד וצ
 תוניחבש רפס ןשיפָאסָאליּפ ןטמירַאּב

 ,ינלנּפה היעדי ןופ "םלוע

 5/א) קחצי (םהרבא) רעלושטלַא
 =ַאילַאמ ןיא .ּבעג ( ---+9
 .ַאפ רעד ןיא .ּבוג רעװעילהָאמ ,ישטיש

 . ןיא טנרעלעג .בר ןשיניורק ןופ עילימ: !

 ןעװעג רעטעּפש ,הבישי רעשטיװַאלסַאכ
 רעשזעינָארָאװ ,קשזָאגָארטסָא ןיא טחוש
 - שעגסיוא 1912 .רעטלַאהכוּב םעדכָאנ ,ּבוג
 - בָא ןעוועג ואוו ,עניטנעגרַא ןייק טרעדנַאװ
 -ערּבעהישידיי סלַא א"קי ןופ טלעטשעג
 יָאְקֹא ןופ לוש רעד ןיא רערעל רעש
 ת"תו רעד ןופ רָאטקעריד ןַאד ,עינָאל
 טניז .סערייא.סָאנעוּב ןיא ."לצרעה ר"ד

(4) 
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 .יטנעגרַא יד ןיא טכעלטנפערַאפ 4
 ןעלקיטרַא ,רעדיל ןעגנוטייצ עשידיי רענ
 =יא ,ןעגנולייצרעד קילדנעצ עכעלטע ןוא
 ןיא טקורדעגו "תימלושח סנירּפוק .זעגרעּב
 ײא=סָאנעוּב ןופ "גנוטייצ רעשידיאז רעד
 ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא 1922 ,(סער

 - =ַאּב "תירבעה המיּבהח טפירשטַאנָאמ רעד -
 גנולמַאז עניילק ַא ןּבעגעגסױרַא רעדנוז
 5 א עניטנעגרַא ןיא ןּבעל ןשידיי ןופ ןציקס
 "ןעדעי רַאפ ךעלכיּבז עירעס רעד ןופ

 ) --1895 םורַא) עבשילאי
 רעשיערּבעה:שיסור רעד ןופ םינָאדוװעספ
 יוָאנַאוװיא ַאטעװַאזילעי ןירעטכיד
 ןיא העטָאּפ ריא .ַאװָאקרישז ַאנ
 רעױּפ םענעגייאּביײל א ןופ ןוזַא ןעװעג
 - עװקסָאמ ןיא ןגיוצרעד .ּבוג רענַאזַאיר ןופ

 ,עמומ ַא רעריא ןופ החגשה רעד רעטנוא
 ריא ץנַאדַא יז זיא ,ןירעדנעלגנע ןַא
 :כָאט ַא ,ןיקסַאר רעסיוועג ַא ,עטרבח.לוש
 שידיי שילַאכַאירטַאּפ םורפ ַא ןופ רעט
 טײקשידיײ טימ ןרָאװעג טנַאקַאּב ,זיוה
 ןוא ןיטסיװגניל עדנצנעלג סלַא ןוא
 ,ףכַארּפש קילדנעצ רָאּפ ַא ןופ ןירענעק

 קיטסיײג ןוא שידי טנרעלעגסיוא ךיז
 ןשידי ןטימ טּפעהַאּב ןצנַאגניא ךיז
 ייֵל ייװצ טימ טריטויּבעד 1909 ,קלָאפ
 ןוא ?ןטונימח שיסור ןיא ןעגנולמַאז-רעד

 יז עכלעװ וצ ,"ןעגנַאזעג עמייהעגא |
 רעטרעװ יד ָאטָאמ סלַא ןעמונעג טָאה
 ריא ."יהלא ךיהלאו ימע ךמעח תור ןופ
 ןשידיי ןפיוא טײקיטעט עשירארעטיל
 ?רעביא עשיסור טימ ןּבױהעגנָא טיּבעג
 ןיא; סרעּבמיא .י .ש ןופ ןעגנוצעז
 "יא רעשידיי סקילַאיּב ,"דנַאל ןשידיי

 .,ילאשת אלה ןויצז ןופ גנוטכידרעּב

 .ןעגנולייצרעד סגרעּבמָאנ ןופ -עגסיוא
 םעד יב שיערּבעה דנצנעלג טנרעל
 ףיוא ןוא חמצ ,נ "המיּבה, ןופ רעדנירג
 ןיא "רבע תפש יבבוח, ןופ ןסרוק יד
 ףיוא רעּביא רעטעּפש יז טצעז ,עװקסָאמ.

 דנַאלשטײד רעּביא קידנרעד
 =עגטימ ,עיגלעּב ןוא דנַאלָאה ,ךייר

 . ,דנַאטשפיוא

 .נײטש הדוהי ,ןענַאמּפָאש ץנַאג שיסור
 ,"הדיצהח סניסענג ,ךעלהשעמ סגרעּב
 ,דנַא .א ןעגנולייצרעד סעשטיװַאקרעּב .י
 ןופ העּפשה רעכעלנעזרעפ רעד רעטנוא
 ןקורד וצ ןָא 1921 יז טּבײה ןקילַאיּב
 רק ןוא םיריש עשִיערּבעה עלעניגירָא

 ,"הפוקּתהח ּב"מז יד ןיא ןעלקיטרַא עשיט
 ןיא .ןּבַאגסיוא ,דנַא .א "ריעצה לעוּפהח
 טכעלטנפערַאּפ ךיוא יז טָאה "הפוקתהח
 ײרַאפ םעד רעּביא טעּברַא ערעסערגַא
 רעטכיד ןשיסור ןסיורג םענעּברָאטש
 .קָאלּב רעדנַאסקעלַא

 023 ,גפ/צדו ןופ ?סטרעװרָאפ , ,ףָארדנעװ ,ז

 ) --1892 2|) ,א ימלַא
 םייח-והיל א ןופ ןעמָאנ רעטריטּפָאדַא
 ןיא עשרַאװ ןיא .ּבעג .סּפעש
 ,תוכאלמ-ילעּב עמערָא ןופ עילימַאפ ַא
 ,רדה ןיא טנרעלעג רָאי 10 ויּב

 םָאטװַא רעטעּפש |
 רעײז ,טקַאדיד
 ןּבוהעגנָא ירפ
 ,רעדיל ןּביירש וצ
 רָאי 11 וצ ןיוש
 ןצרפ טכוזַאּב
  ןיא טריטויּבעד
 ,?גנוטײצ-גַאמָאר,
 =גַאװמורַא .7

  =טסע

 :עד:לַאיצַאסװ רעװעקַארק ןיא טעּברַא
 ןוא טסנוקח סנעזײר ,א ,?טַארקָאמ
 :ָאמװ ןופ גנודנירג רעד טניז ;"ןעּבעל
 ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש -- "טנעמ

 .רַאפ ןרעדנא ןשיװצ ואוו ,גנוטייצ רעד
 -סקלָאפ עשידײ עירעס ַא טכעלטנפע
 ןשילױּפ ןטצעל םעד ןופ סעדנעגעל

 :ַאּב טייצ רעּבלעזרעד וצ
 ןיא ןעלקיטרא ןוא רעדיל טימ טקיליײיט
 =רַאװ ןופ ןּבַאגסיוא עשידיי ענעדיײשרַאפ

 סיקצולירּפ חנ ןיא ,ענליו ןוא עש
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 ןיא ,"שידויז סעצרּפ ,"טלעוו-רעטאעטש
 =קַאדער ןײלַא ,"טפַאשנעסיוװ ןוא ןעּבעלח
 ףוס .רעטעלּכ:בוט;םוי עקינייא טריט
 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא 2
 :נכָאװ ַא טריטקַאדער טייצ עצרוק ַא ואוו
 .טנפערַאפ ,"טסָאּפ ןילקורּב יד/ טָאלּב
 עשיטירק ןוא עשיטסיצילּבוּפ טכעל
 ןוא עשיריל ,ןענָאטעילעפ ,ןעלקיטרַא
 !טַאלּבעגַאט/ ןיא רעדיל עשיריטַאס
 -וצ/ ,"רעפּפמעק ןעשידיא;ש ,"סדגוקח
 1918 ףוס .,חטפנוק
 .עּברַאטימ רעקידנעטש סלַא לַאערטנַאמ
 םײטַאּב ,"רעלדָא רעדענעקח ןופ רעט
 רעקרָאי;וינ יד ןיא ךיוא ךיז קידנקיל

 עיירפז ,"גָאט רעד, ,,טייצ ידח ןעגנוטייצ |

 רעװעשרַאוװ ןוא ?עמיטש:רעטײּברַא
 ךוּב עטשרע סָאד ןּבעגעגסױרַא ,"טנעמָאמח-
 ןבירשעג ,םזילַאוטיריּפס רעּביא שידיי ןיא

 יד/ ט"א ,ליטס ןשירעטכיד םענייפ ַא ןיא
 .סָאמטָאק, גַאלרַאפ) ײץנעטסיסקע עטייווצ
 ,(110 ר"ז ,1921 ,לַאערטנַאמ ,קרָאיבוינ
 .עטניא ןסיורג ַא ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ
 ,ערטש .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא סער
 .גרע רַאפ רעטנעצ ַא ןפַאש וצ קידנּב

 .ַאק ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רערעטס
 ןוא לַאגיס .י .י טימ ןעמַאזוצ ,עדַאנ
 סיורג ַא טריטקַאדער װָאקינלָאקש .ש .א

 ןאוו ,(1922 ,לַאערטנַאמ) ײעכַאּפע , ב"מז
 רעּביא לקיטרַא ןַא בגא טכעלטנפערַאפ
 רעיועָאּפ רעשילגנע רענרעדָאמ רעד
 טפירשטַאנָאמ ַא טעדנירגעג רעטעּפש
 .רוטלוק ןוא קיטירק ,רוטַארעטיל רַאּפ
 ןכלעװ ןופ ,"לַאװק רעדע ןעמעלגָארּפ
 .=ַעד) טפעה ןייא ןיולּב ןענישרע זיא סע
 טרעבירַא ס--.ַא בילוצ ,,(1922 רעּבמעצ

 .יל עשיריל ענייז ,קרָאי;וינ ןייק ןרָאפ
 =ערג עקינייא ןוא ןעייסע עשיטירק ,רעד

 .וַא ןוא םויָאטס רעּביא) ןטעּברַא ערעס

 םוצ טירגעגוצ ןרעװ (עיטסעגוסָאט
 .דנעּב עקינייא ןיא קורד

 .ןיא טצעזַאב ךיז

 .רעגיילק ַא

 סױרַא יא רעדיל ענייז ןופ ּביילקסיוא
 ,ָאכעי גאלרַאפ) "ןדנַאר יד יב, ט"א
 רעייז זיא ןוא (94 ו"ז ,1923 קרָאיוינ
 רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םערַאו
 לא :ןעמינַאדװעסּפ ענייז .קיטירק
 .ף"ד ,והילא ,ש ,שַאי ,ל ,שַאילע ,ןילע
 / ףעטנעָאנ ַא סנטצעל .דנַא .א ןיקלע .א
 / ףײּברַאװ רעיירפ רעד ןופ רעטעּברַאטימ
 רעײז טּבײרש רע ואו ,"עמיטש רעט
 .ןעמעלּבָארּפ עלעוטקַא יד רעּביא ליפ
 ,רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ

 25 יטן---1869) .ח װָארדנַאטקעלַא
 :.לימ םַאיליוו ןופ םינָאדװעסּפ (1909
 טרידוטש ,גרוברעטעּפ ןיא .ּבעג .ר על

 ,טוטיטסגיא:רערעל ןשידיי רענליוו ןיא
 1887 ןענַאװ ןופ

 - ןוא ןסָאלשעגסיוא |
 טקיש עגסיורַא
 .ײצילַאּפ רעטנוא
 ןייק טכיזפיוא
 .טַאטשגיורק
 :נַאוװעגסיוא 9
 .עמַא ןייק טרעד
 ךיז ואוו ,עקיר

 רעשירַארעטיל רעד ןּבעגעגּפָא ןצנַאגניא
 .לטסילַאיצָאס ,רעד ןופ דילגטימ ,טייקיטעט
 זיא ,"עקירעמַא ןופ ײטרַאּפרעטעּברַאזרעש

 - .רַאטימעטסטנעַאניד ןופ רענייא ןעוועג .ַא
 דנעבאק ןַאגרָא ןשידיי ךלא ןופ רעטעּב
 קַאדער ךיז ןכַאמרַאפ ריא ךָאנ ,"טַאלּב
 עיירפח לַאנרושז:שדוח םעד 1902 טריט

 זיולּב טריטסיסקע טָאה סָאװ ,?עדנוטשר
 םעדא ןופ ןעמוקפיוא םעד טניז .םישדח 8
 + טרָאד קיסעמלגער דנַאלסור ןיא "דניירפ
 .רעד ,ןצנעדָאּפסערָאק טימ טעּברַאעגטימ
 לַאטרַאװק ןשידיי ןופ רעדליּב ,ןעגנולייצ
 .עטניא ןרעדנוזַאּב ַא ;װ"זַאא קרָאי:ויג ןיא
 רעד ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ןייז טָאה סער
 ' :ַארעטיל ןוא רעטַאעט ,,עסערּפ רעשידיי

 עכעלטנכעוו יד ןיא) עקירעמַא ןיא רוט
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 ןייז ןוא 1904 "דגיירפע ןופ סעגַאלייּב
 "ןעּבעל סָאדח עּבַאגסױא רעכעלטַאנָאמ

 ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה .(ןז{ 5

 טַאּפמיס רעסייה סלַא ןוא "געוו םעד

 .סקלָאפװ רעד ןיא -- "דנוּבז ןופ רעק
 "גנוטייצ

 יד ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא
 ןטמירשטייצ עשיטסילַאיצָאס רעקרָא=וינ
 ,"טפנוקוצ יד ןוא "רעטײּברַא רעד,
 .קיעפ ןוא עטסכעלרע יד ןופ רענײא
 =עמַא ןיא ןטסילַאנרושז עשידיי עטס
 רַאפ רעּפמעק רענעּבעגעגרעּביא ,עקיר
 רענרעדָאמ רעד
 םײח ר"'ד טימ ןעמַאװצ .ַא ויא
 םהרבא ,ןירּבָאק ןָאעל ,יקסװָאלטישז
 ,ןיסעיל

 .רוטַארעטיל ןשידייז םעד ןופ ןרָאטַאיצינ
 :רע רעד--,1905 קרָאי וינ ןיא ,"ןייארַאפ/
 :לטסישידי רענעכָארּפשעגסױא רעטש
 ןופ ןירעפיולרָאפ ,עיצַאזינַאגרָא רעש
 טָאה סָאװ--,סעגיל-רוטלוק עקידנעמוק יד
 שידי טרירַאלקעד סַארגָארּפ ןייז ןיא
 עלַאנָאיצַאנ עקידנעטשּבלעזק/ סלַא
 =עטיל יד ןרעװ ףרַאד עכלעוו ,ךַארּפש
 ןשידיי ןצנַאג םעד ןופ ךַארּפש:רוטַאר
 ןַאלּפ ןטײרּביִא טקרעמעגנָא ןוא "קלָאפ
 ,ךַארּפש רעשידיי רעד תבוטל טעּברַא ןופ

 סָאדװ עוז) עיגָאלַאליּפ ןוא רוטַארעטיל
 ןופ ןרָאי עטצעל יד .(ש ,1905 "ןעּבעל
 רַאטערקעס ןעװועג .ַא ןיא ןּבעל ןייז

 ןיא גַאלרַאפ ןשידיי ןסיורג ןטשרע ןופ
 :יִלֹּביִּב עלַאנָאיצַאנרעטניא ידח קרָאי-ןינ =

 ןענישרע ךיוא ןענייזס ואװ ,"קעטָא
 | לָאטסלָאט וועל ןופ סעיפַארגָאיּב עניײז

 :רעּביא ענייז ןוא יקרָאג םיסקַאמ ןואי

 .גנולייצרעד סטעטשטַאמ .ג ןופ ןעגנוצעז

 .רָאג ןעגנולמַאז .ייווצ ןופ ןוא "דישז,

 ,קרעװ עלעניגירָא ענייז .ןלעװָאנ סיק

 יי ,ןעגנולייצרעד ןופ ןעײטשַאּב סַאװ

 ןעװעג טױט ןזיּב זיא ןֹוא

 .,רוטלוק רעשידיי

 ןוא רמש םירמ ,רעזנוצ ןמלק
 -- 1883 25/) || יא יד ןופ ןעוועג ןהּכ בײל:הדוהי ןוא

 טַאלּב

 ןעלקיטרַא ,ןענָאטעילעּפ ,ןעמארד ,רעד
 טלמאזעג טינ רעדײל ןענייז ,דנַא .א
 ףעדיל ענייז ןופ .םרָאפכוּב ןיא ןרָאװעג
 עשידיי יד ןשיװצ ןעוועג רעלוּפָאּפ זיא

 .=ער רעד דנַאלסור ןיא ' ןסַאמ-רעטעּברַא |
  ףימ ,רעדירּבז גנַאזעג רערענָאיצולָאװ

 בעג ךיוא טָאה .ַא ".,ןסָאלשעג ןּבָאה
 -ערָאס ןעמינָאדװעסּפ יד רעטנוא ןּבירש
 =יגער ןירָאג .ּב .טָאכיק-ןָאד ןוא סעוויר
 =עט ַא ס--.ַא המישר ןײז ןיא טרירטט
 רעדָא עּביל עטשרע יד, קיטש-רעֶטַאו

 ,"ןסיועג עטעטפיגרַאפ סָאד
 ,1905 טריפ

 ;167 יז { 39
 סניסַאב .מ ;ׁש1 0

 / ײץד (שטיװָארעּפלַא) טרעּפלַא
 / טנרעלעג (

 יגיוד ןוא .הרוּת:דומלּת רעקסנימ ןיז

 .עגפיוא

 ,ט111 1909 "ןעבעל עײנ סָאד,
 48 .ז 11 ?עיגָאלָאטנַא ,

 יּפָא רעטעּפש ,לושרעקרעװטנַאה רעקס
 1904 ,עיזַאנמיג ףיוא ןעמַאזקע ןּבעגעג
 ןיא םיריש ענײלק טכעלטנפערַאפ
 .2ע0ט2ה'מ ההה 8סמאמ ןוא 24

 =ַאּב ךיז ,ןָאדנָאל ןיא קידנעניואוו ,1908 -

 .ףיא רעדיל ןוא ןציקס טימ טקילײט

 =נכָאװ םעד ןוא "דניירפ רעטײּברַא,

 - *נַאװעגסיױא 1909 ,"טייצ עײנ,

 ,רעדיל טקורדעג ,עקירעמַא ןייק טרעד
 .ןיא ןענַאמַארסגנוטיײצ ןוא ןעלקיטרַא |

 .רעיסריושוד-וינז ,?טַאלּבנעכָאװ רעקדַאינ;

 ?יא/ רעיפלעדַאליפ ?עמיטש עשידיא
 ,"רערהיפש רעקרָאײװנ ,"טלעוו עשיד

  ףיֵא סָאדח ,"פמיטש רעטיײּברַא עיירפ,

 ,"עסערּפ רעטײּברַאװ ,?קלָאפ עשיד

  ?טײצ יד ,"עמיטש רעטײּברַא עשידיא

  =ָאק רענָאטגנישַאװ ןעוועג טייצ .ןייא

 .?טײהרַאװװ רעד ןופ טנעדנַאּפסער

 עשילגנע ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז

 יטַא ןיא טציא טנױאװ .ןעגנוטייצ

 סלַא טריציטקַארּפ רע ואװ ,ַאטנַאל

 | ,רעקידעמ
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 :ץינעמַאק ןּבעל ,ןורקצנַאל ןיא .ּבעג
 ,קסלָאדָאּפ =

 .ראפ וצ ןעמענ ךיז טוװורּפעג ,הלּכשה
 | ,תוסנרּפ ענעדיישי
 ;? עג = טלדנַאהעג

 ּבילוצ ,טלדנַאװ
  עטפרַאשרַאֿפ יד

 רעד ןופ תופידר

  =יגצר רעשירַאצ

 --ןדיי ףיוא גנור
 .ןייז טימ ןעמַאזוצ
 ."ערגיק ןוא יורפ- |

 רעסשרע רעד טיֿמ טױעדנװעגסיוא

 ןָארַאּב ןופ ןטנַאוגימע עיטרַאּפ
 2:עגרַא ןײק גנומענרעטנוא סשריה
 23/שװ1 ןעמוקעגנָא ןיהואװ ,עניט
 רעדנירג עטשרע יד ןופ ןעוועג ,1
 - ,רַאפ ואו ,ָאיצירוַאמ עינָאלַאק רעד ןופ-
 ,טעּברַאדרע טימ םויה:דע ךיז טמענ
 לַאעדיא םעד רַאפ רעּפטעק רעסײה ַא
 =עג גנַאלנרָאי ,טעּברַאדרע רעשידיי ןופ

 .ַארקַארײּב רעד ןגעק המחלמ טריפ -
 .רעלַאטורּב ןוא רעטכערעגמוא ,רעשיט

 עיצַארטסינימדַא-א"קי רעד ןופ קיטילָאּפ -

 .רַאפ םעד ןגעוו ןוא ןטסינָאלָאק יד יּבגל
 "רעד ןיא ןעלקיטרַא ײר ַא טכעלטנפע

 ןּבָאה עכלעוו ,עסערּפ רעניטנעגרַא-שירדיי

 עשידיײ יד ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג
 ץוחמ ךיוא ןעגנוטייצ עשִיערּבעה ןוא
 הרבח רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .עניטנעגרַא
 ָאיצירוַאמ עינָאלַאק רעד ןופ "הרזעש
 רעטנוא קידנטלַאהַאּב ךיז ,1911 רע טָאה
 :עגסױרַא ,"םירּכאה דחאק ןעמָאנ םעד
 --- םינושארה םיצולחז רושָארּב ַא ןּבעג-
 :העי גיצנַאװצ יד ןופ יירשעג-העוו סָאד
 ןיא א"קי רעד ייּב ןעטסינָאלָאק עגיר
 עטכישעג עלופסנדײל יד .?ַאניטנעגרַא
 .געגרַא ןיא עיצַאזינָאלָאק-א"קי רעד ןופ
 ךסַָא טעּברַאַאּב רעטעּפש רע טָאה עניש

 .ןוא הרוּת טנרעלעג ליפ

 ןיא רָאי י

 ןיא טקורדעגרעּביא ?טסינָאלָאק ןשידיי ַא |

 ,קרעוו ןקידנ 3 ןסיורג א ןיא רעטיירּב

 רָאנ סױרַא לייוורעד זיא סע וכלעוו ןופ
 -- -ָאיצירוַאמ עינַאלָאקװ :לייט רֵע:1 רעד
 ןיא .עיצַאזינָאלָאק: ?א"קי עגירהעי:גיסיירד

 ן"| ,1922 סעריײַא:טָאנעוּב) *ַאניטנעגרַא

 ןוא ןעגנונעכייצ ,סעיּפַארגָאטָאפ טימ ,1
 ווירּב ַא סשריה ןָארַאּב ןופ עלמיסקַאפ
 30, ט"א ,(םישרומ רעיצירוַאמ יד וצ

 ןופ ןרַאומעמ---עניטנעגרַא

 ןילרעּב) "גַאלרַאפ ןשירַארעטיל ןשידיײז
 - ,ד .ה ןופ ?מדקה ַא טימ (397 ז"ז ,3
 .םינוקיּת עשיטסיליטס עניילק ןוא גרעבמָאנ
 םשור ןסױרגַא טכַאמעג טָאה ךוּב סָאד
 ינעצער עטרעטסײגַאּב ןפורעגסױרַא ןו
 סלַא ייס עסערּפ רעשידיי רעד ןיא סעיז
 .גנורעדליש עקידעּבעל עטנכייצעגסיוא
 יוזַא םלוע ןשידיי ןטיירּב םעד ,רעד ןופ
 ןיא עיצַאנָאלָאק רעטנַאקַאּב קינײװ

 =עטיל עקיטכיוװ סלַא ייס ,עניטנעגרַא
 יַא רעכלעװ ןיא ,גנוניישרע עשירַאר
 "עב רעדנטײדַאּב סלַא ךיז טקעלּפטנַא
 / טינ טימ םגה ,טנעלַאט רעשיטסירטעל

 ןַא טימ רעּבָא ,שידיי ןטרעזיילעג ןייק רָאג
 ןופ תולעמ עלַא ןוא םטיר םענעגיײא
 - ךוּב עקיזָאד סָאד .ליטס ןטלצניקעגטינ ַא
 .=ייוװ רעד ןיא רעינָאיּפ ןשידיי םעד ןופ
 זיא עקירעמַא:םורד ןופ ַאּפמַאּפ רעט
 סָאד ...ָאוורק ןָאזניּבָאר רעשידיײ רעד
 .ןרַאומעמ יװ ,גנורעדליש ַא יװ רעמ זיא

 טײקטעקַאנ ןײז ןיא ןײלַא תמא רעד

 הגרדמ רעד וצ ןּבױהרעד ָאד טרעװ
 טָאה .ַא-- .(גרעּבמָאנ .ד .ה) "טסנוק ןופ
 .רעד ןוא ןציקס ייר ַא ןּבירשעגנָא ךיוא
 ןיא ןּבעל ןשידײ םעד סוא ןעגנולייצ

 ןופ לייט ַא) סעינָאלָאק עשיניטנעגרַא יד
 ךַאלכיּב- עירעס רעד ןיא טקורדעג יי

 ,דנַא .א ?ַאגַאידָארּב רעדח ??ןעדעי רַאפ
 ,(1919) סערייא-סָאנעופ) ,"ןעטרָאק, ןוא
 .ףרעטעּברַאטימטּפיױה רעד ןעועג זיא רע
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 רעדא טַאלּבנכָאװ רעיצירּוַאמ םעד ןופ
 ןיא לײטנָא ַא טמענ ןוא "רעגידייטרעפ
 .עניטנעגרַא ןופ עסערּפ רעשידיי רעד

 -- א"ירּת וולסּכ ח"ר) ןויצנּב טפלא
 זיּב .ענליו ןיא .ּבעג (

 ןוא םירדח ןיא טנרעלעג הווצמירּב
 - ,רעטָאפ ןייז טימ ןַאד ,תובישי רעגליוו
 ?דערַאװַאנז טעד
 וצ ,"דימתמ רעק
 ןּבילּבעג רָאי 5
 .עגקעװַא ,םותי ַא

 - ןייק ןענרעל ןרָאפ
 - 17 וצ ,קָאשישייא
 :עג הנותח רָאי
 ןופ טייצ יד ,טַאה
 טנרעלעג טסעק

 1871 .זױלק סנֹואג ןיא =עגקעװַא
 טכַארּברַאפ ,לארשיץרא ןייק ןרָאפ
 ןורבה ,םילשורל ןיא רָאי רָאּפ ַא
 תוּביסןעילימַאפ בילוצ רעּבָא ,ופי
 ןיק ןרעקקירוצ ךיז טוומעג
 ףליה רעד טימ טָאה רע ואװ ,ענ

 ,רחסמ טריפעג יורפ ןייז ןופ
 טעבנגַאּב םיא טָאה'מ סָאװ ,לָקפוצ ַא
 רַאפ ןעמוקעגנָא ,ןגעמרַאפ ןצנַאג ןייז
 ןופ ײרעקורד רעד ןיא היגמ-לעּב ַא
 ןעװעגּפָא זיא רע ואוו ,ץ"מ ּבייל.הדוהי

 ןשיװצ קידנריטקערָאק ,רָאי 15 רעכעה
 .רעטרעוו סגרעּבנייטש עשוהי ןרעדנַא
 טזָאלרַאפ .וו"זַא א ת"ושו ,םיקסוּפ ,רעכיּב
 - טריפעג .ַא טָאה ,עלעטש-רָאטקערָאק יד
 םעד ּבילוצ ,קירּבַאפנקָאז סיורפ ןייז
 יסור רעּביא ןרָאפעגמורַא טּפָא טפעשעג
 עטסטייוו יד ןיא קידנרַאּפשנָא ,דנַאל

 ,זַאקװַאק ,טנַאק רעגלָאװ ויּב ,תומוקמ
 וצ ךיוא תועיסנ ענייז קידנצינסיוא ןוא
 עשידיי ענעפרָאװרַאפ יד ןייז ררועמ

 ךיז ענליו ןיא .טייקמורפ וצ םיצוּביק
 ןופ גנויצרעד רעד טימ ןּבעגעגּפָא ליפ
 - ןוא הרוּת-דומלּת . ןיא רעדניק עמערָא

 .ליוו

 ךרוד

 םהרבא 'ר ךיוא יװ ,("שבדמו

 םעד טימ טנורעלעג ךיוא ,םידמלמ ייּב
 רעלוּפָאּפ ןעוװעג ,ןזיולק יד ןיא םלוע
 ענליװ ןופ עיצַאּפוקָא יד ."רעגָאזװ סלַא
 - ןיא ןּפָארטעג ן--.ַא טָאה 1915 טסּברַאה
 - עגייז טימ ןרָאפעגקעװַא טרָאד ןופ ,קסנימ
 -עג רעטייוו ואוו ,עװַאטלָאּפ ןייק ןיז ייווצ
 ןופ טיוט ןכָאנ .טפעשעגנקָאז םעד טריפ
 --.עגליוו ןייק 1922 ןעמוקעגקירוצ יורפ ןייז
 ידי ַא ןעוועג זיא רוּביח רעטשרע ןייז
  לרפס סנַאשטלָאמ ןופ גנוטעּברַאַאּב עש
 .רַאפ --"המלש ןבאז ןואג רענליװ ןגעוו

 =עגרעּביא רע טָאה ןַאד .גַאלרַאפ טצימ

 .סידנוריג הנוי וניּבר שידיי ףיוא טצעז
 םעד טימ ןעמַאזוצ) "הבושּת ירעשז

 ישטערק םהרבַא יר בר רעילָאקָאטנַא
 עּבַאגסױא עטשרע ,ץ"מ גַאלרַאפ ;רעמ
 רעצעזרעּביא יד ןופ ןעמענ יד 6
 ?יסור רעד ןיא רָאנ ןּבעגעגנָא ןענייז
 "טָאה סָאד יװ ,גנוצעזרעּביא:לטיט רעש

 ןפיא ,הנקּתירונעצ יד טרעדָאפעג

 רעטנוא ךיז ייז ןטלַאהַאּב רעש ןשידיי

 .שטערק --ה"רשי.ן"בא :תוביּתיישאר יד
 .ןֹוא ,ספלא ןויצנב 'ר --א"ּבר ,רעמ

 .טימ) "האריה רפס? --- לייט ןטייווצ סלָא

 השעמצ ןופ ּבָאגוצ ַא ןוא תורעה ענעגייא

 קותמח רפס ןופ יטנַאלג השמ 'ר טימ ארונ
 .חקלח סלֶגי

 סלַא ,דנַא .א "ם"ּבמרה תאווצז ,"בוט

 "?רעשיסרוקיּפַאװ רעד וצ גנוקריוונגעק

 ןּביױהעגנָא 1900 .רוטַארעטיל רעשידיי

 --ספלַא השעמח עירעס ןייז ןֶּבעגוצסיױרַא

 םעד וצ עּבעיל עכילצרעה עכילקריוו ַא

 ;ןעּבעיל ףוַאד ןעמ ןעכלעוו ,ןעגיצנייא

 א ןָאפ עירָאטסיה ענייש רעדנואוו ַא

 רהיא טימ לחר עטעדליּבעג עטמהירעּב

 רעכעה ,לײט 10) "ףעזָאי ןעטּבעילעג

 --,(קרעּבערש .ש גַאלראפ ,ןגיוּבקורד 45

 =עג ,רפס:ירסומ רעקיטלעװטנייה ןימ ַא

 =נולייצרעד ןופ םרָאּפ רעד ןיא ןבירש

 ןוא םילשמ טימ ןטכָאלּפרַאפ ,ןעג
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 ,ךַארּפש רעטריזינָאגרַאשז ַא ןיא ,תוישעמ
 ּבלֲאה ,עשיטַאּבעלַאּב ּבלַאה טימ לופ
 סע טָאה ךָאד .ןטײקכַאלּפ עשינלטּב
 רעד זיִּב ,גנַאגּפָא ןסיורג ַא טָאהעג
 :פוא 12 קידנטלַאהסיוא המחלמ:טלעוו
 ילמור יד ןגױאװַאּב טָאה סָאװ ,סעגַאל
 ןייטשטע ,ץנַארקנעזָאר ,ץ"מ רעגעלרַאפ
 השעמח רעקיטש -.א יב ןלעטשַאּב וצ
 / ,תודגה ,םירוזחמ ,םירודיס רַאפ ײספלַא

 .תבשל ֹוּב לֹּכ ,תועובש ליל ןוקיּת
 הניחּת ס"ש ַא טסַאּפרַאפ ךיוא טָאה .ַא
 "העמד רוקמח .ט .א "ספלא השעמ;
 ,םירואיּב טימ ,ם"חר ןינמּכ תוניחּת 248)
 ,(רעצעזטפירש ןוא ץנַארקנעזָאר גַאלרַאפ
 .ט .א "הניארו הניאצח ןשידָאמיײנ ןימ ַא

 םילשמ ,ןעגנוקרעמנָא טימ--"הרוּתה רצוא -
 'א קלה ,1911 ,ענליוו) םישורּפ 18 ןוא
 צגנָא ,(514 ז"ו ,יחיו זיּב תישארּב ףיוא

 ,,תוינשמ שידיי ףיֹוא ןטעּברַאַאּב וצ ןּביוה
 :ָאר ןופ ןּבַאגסיוארוזחמ יד ןיא הליחתכל
 --."םדא תמשנ; .ט .א ןַאד ןוא ץנַארקנעז
 .טימ ןבפ"א רדס לע תוינשמ יקרּפ ללוּפ|

 רואיּב ןשידיי ַא ,שדוקה:ןושל ןיא שוריּפ ַא
 ן"ז ,ג"ערּת ,עשרַאװ) "ספלַא השעמפ ןוא

 =ףלפ רעד רעטנוא .ַא טָאה םעדצוחַא 0
 סָאד --- ןבעגעגסױרַא "ספלא השעמ עמ
 --סעדעררָאפ רעדָא תופסוה ענייז טימ בור
 ענעּבירשעג ךיוא ,םירוּביח עדמערפ ייר ַא
 ןוא טסייג ןקיּבלעזמעד ןיא סלייטנטטיימ
 יולה לאפר ןּב ךורב ןופ :ונייהד ,ליטס
 ףיטמ ןוא ּב"וש ,ף"ירּב הנוכמה) תיפי
 םירפס יד ןופ רּבהמ ,גָארנַאגַאט ןיא
 ּת"וש ןוא ?םיכוּב לוקח ,"םולשה תרגאז
 --- תושרד ס'קלָאפח --- ("הבושתל הפיז
 ,הנשה שאר ףױא סעדער עגיניזכייר

 ,לארשי תויחצנ ,תועובש ,הּכונח ,תוּכס
 רע ל"וח ירמאמ ןוא םיקוסּפ לעיפ |

 ,(112 ז"ז ,1912) "ןמזה חור יפל טרעלק
 םָאװגָאּפַא רעדָא הדגה ס'עדייז ןיימח
 ;(40 זייז ,ןעמַארג ןיא ,"ןמוקיפַא םעד ףיוא

 "רהָאל ןיא !

 ענסערעטניא

 '0 ןופ טצעז|-

 ?הָאמ ןופ) ןוטסעיּפ ןושרג ןופ
 ---(וָאלקש דילי ,רעּפעינד ןפיוא וועיל
 /ףםײר ענייש ,רענדער רעד --- ףיטמהח
 .ןעטײצ ענעדישרעפ ריפ תושרד עגיניז

 ,(12+ אן| ז"ז ,ג"סרּת)
 רעקוצ רעדָא ןפגה ירפו ספלא השעמז
 יד ןעקיווקרע וצ --- ןייוו דנוא ס'קעּבעג
 =סעווש ןוא רעדירּב ערעזנוא ןופ ץרַאה

 ,טײּברַא גָאט ןירעוװש רעייז ךָאנ רעט
 עגיטכיו יד ןעגינעגרעפ טימ ןיזעל

 עגיוע .יד ןופ סעיינ
 ןעטמירעב םעד ןופ טָאלב-סקלָאפ
 ןײז ,לײט 2) "רָאטקַאדער ןישלעמיה
 ןיליפּת 8) "תפטטל תופטהח (0

 ,ק"חל ןיא 16 ןוא ןָאגרַאשז ןיא ןעדער -

 רעגנוי רעטמהירעּב רעד, ;(56718 זיז

 ברה ןופ -- *םימלא חישמ רעדָא ןשרד |
 ,ל"ז ןבואר בקעי ר"רהב ר"מ א לודגה
 ;(96 זײז ,ט"סרּת) "טהרבַא תיּבח יס רּבחמ
 עטמהירעּב יד סָאװ ,ףעירּב טעּביג ַאח
 ריבגה רעדֹורּב רהיא וצ טּביירש תידוהי
 =ַארָאטַאלימיסַא ץַאנגיא ינייּפ ליּכשמה
 ,שטיוועקצַאמ .ש ןופ -- "ץיוו
 ספלַא ןוא ,"ןויצ ילובגא 'ס רּבחמ
 =רעביא --"תּבשה תרגא; ;(2 זיז)

 "תּבשה תודגא שלש,

 ,ןירבָאק ןופ תשמ ירֹּב םייחיחנ 'ר
 ןוא "ןהיתודלוּתו תובאח ןופ רּבחמ
 --לעקעלג רעד--ןומעּפחז ;"תּבש גנוע,
 רעדירּב ערעזנוא ןעקעװ אוצ ףיוא
 =רע ןייז וצ ,אוה ךורב ארוּבה תדוכעל
 ןוא ,טײל עכילרע ןוא ןידיא יכיל
 --"ונּתדלומ ץראלו ונּכלמל םינמאנ םידבע
 ,בעג) ןוח א קחצי א"אל ןּב ריאמ ןופ
 יעּפ ַא יא שמש ןעװעג ,ָאנדָארג ןיא
 רָאּפַא טסַאפרַאפ ,לוש רעגרוּברעט
 *רַאפ ַא, יז ןשיוצ ,שידיי ןיא ךעלכיּב
 :עטניא טסכעה ייווצ --- דיא רעקיסייצ

  ףיוא טעלּפ רעד :ןעגנולייצרע עטנַאסער

 =רעלעּפ ,"קַאּבַאט קעמש רעד ,תּבש
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 1906 ,גרוּב
 ,ר"סרּת) עגַאל
 .ןושל ףיוא םירפס עקינייא ןּבעגעגסױרַא
 םיאולמ םע ספלַא בר תוכלה, יװ ,שדוק
 .רעּביא --- "ןויגה בטימח ,?טּפלַא השעמ
 ךרוד ,שריה לאפר ןושמש יר ןופ טצעזעג;
 ,שטיֹוָאשריה קיויײַאקחצי 'ר ברה

 .םיוא עטייווצ .-- (32 ז"ז

 3 ; ןעסלַאט /"תולגמ שמח לע ספלא השעמח
  טקֹורדעגּפָא 1923 ןיא  צירעס ַא

 עסיײווש :וניהד ,ךעלכעיּב עקידנגיוב
 רעכילרעדנואװ רעדע סעקינ'הרבח
 :ָאפרייז רעגיליה רעדא רָאטַארעּפָא
  לדח ,"טסַאג רעטצעשעגכַאה רעד; ,"םיד

 ,(םיקלחיּב) "דניק רעגולק רעדע ,"םיאישנ
 ,(םיקלח יג) "תועט רעכילקערש רעד,
 ?מוא ַא ףיוא ךיז טוװּורּפ רּבחמ רעד ואוו
 ?ןצטיוא ןפוא ןזָאירוק םענעפלָאהַאּב
 =נוּב ןוא ןירַאטעלָארּפח יד טימ ןהנעט
 .המודּכו "ןטסיד

 - . 1895 טבש 'ג) עשוהי ןָאקלַא/
 .דָארג ,ץלעס ןיא .ּבעג (

 ..ָאפ םייּב שִיערּבעה טנרעלעג ,,ּבוג רענ
 סלַא ןיוש ,רערעל ןשִיערּבעה ַא ,רעט |

 ןפיוא ןוא ףרָאד ַא ףיוא טלענקעג לגנִיי
 .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא רָאי ןט16 =

 טקורדעג ןיקלע .י םינָאדװעסּפ ןרעטנוא
 .יא סָאדח ןיא ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס
 טסיאל ּב"מז ןיא ,1914 "קלָאפ עשיד
 :עגייא ןרעטנוא רעטעּפש ןוא ?ײװדָארּב
 ,"טײהרַאװא ,"גָאט, ןיא -- ןעמָאנ םענ-

 - ,"סערגנַאקװ ,"עמיטש רעטײּברַא עיירפא |
 .טָאה |

 =יטַאמַארד ַא ןיא ןכַאז עירעס ַאי ןבירשעג

 ."רעפּפמעקח "ּביוהֿנָאא ,"סדנוקש

 טכעלטנפערצפ עכלעוו ,םרָאּפ רעש
 ,"סטרעװרַאּפח ןיא טּפיוהרעד

 והילא| רעגנַאװשלָא
 ,בעג/ ( | -- 1808|

 | ךיוא טָאה .ַא .(2 יז

 ןייז טימ ןעמַאזוצ
 ' (עז) לאונמעי

 וולסכ ט"י)
 .=ַארג ןיא

 .,סוחי ןסיורג ןופ החּפשמ ַא ןיא ,ָאװעי
 דיי ַא ,רחוס רענעעועגנָא ַא ,רעטָאפ ןייז

 יה .ג)

 - יָפס רעלסערּב טקידנעעג ,םכח-דימלּת ַא
 . ,טעטיסרעוװינוא רענילרעּב ןוא רַאנימ
 יר ןטנַאקַאּב םעד ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא

 . ײעּפש ןוא ןגָאריױט ןיא בר ,.ָא באזיקחצי |
  םידומיל עשידיי ,גרוּברעטעּפ ןיא רעט

 .רעדורּב ןרעגניי
 2םהרבַא ! יב טנרעלעג

 יב ןוא ָאװעיַארג ןיא .ָאקרויּפ יכדרמ
 .עדייּב ואו ,קלַאװּוס ןיא ןָארטיצ .ל .ש
 .מיג יד טקידנעעג ךיוא ןבָאה רעדירּב
 טפַאשגסיװרוטַאנ טרירוטש ןַאד .עיזַאנ
 / רעגרוּברעטעּפ ןיא קיטַאמעטַאמ ןוא
 .ָאליפ ןוא ןיצידעֶמ ןוא טעטיסרעווינוא
 :רעּב ןופ ןטעטיסרעווינוא יד ןיא עיפָאס
 ןטצעל םעד ןיא ,גרוּבצריו ןוא ןיל

 / ךָאנ .רָאטקָאד סלַא טריוװָאמָארּפ ךיוא
 .ַפָא ךיז גרוּברעטעּפ ןיא טנעדוטס סלַא
 . ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ טימ ןּבעגעג

 סנַאמּביל טצעזעגרעּביא רעטשרע רעד |
 כאססאע- ןיא ןלעטרַאק ןגעוו קרעוו
 ,טנפערַאפ וָאו ,466406 (06036
 ןעלקיטרא עקידנעטשּבלעז ךיוא טכעל
 ךיוא ךיז ,ץ{ ס'. ןלַאיציניא יד רעטנוא
 1דסקזסמס-חקסזוטנ1ו}- ןיא טקילײטַאּב

 רעדנירג יד ןופ רענייא--.2648/ 1 83
 רעגליוו םעד ןופ רָאטקַאדערטימ ןוא
 רעד תעׂשֹב "סיײנ עטצעלח טַאלּבגָאט
 - .ּבוּפ טרָאד ןּביושעג ,עיצַאּפוקַא רעשטייד
 .עילעפ-רעטַאעט ,ןעלקיטרַא .עשיטסיציל

 +ליוו ןיא לײטנָא ןעמונעג .דנַא יא ןענָאט !
  ןלערוטלוק ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג רענ
 .-ינוא:סקלָאפ ןשידיי ןופ רָאטקעל ,ןּבעל

 יציפמא טעטימָאק ןופ דילגטימ ,טעטיסרעוו |

 "ףלּכשה/
  ,ענליו טזָאל

 - .רעּביא ,ןילרעּב ןיא "קָאטסָאװע גַאלרַאפ|
 :גָאלרַאפ ןקיזָאד םעד רַאפ טצעזעג)
 / ןוא .װ ןופ ?רעטעמָאעג רעניילק עד -

 / 487 ויז |
 -טדרַאהרעג ןופ "ַאנַאָאס ןופ רפוּכ רעד

 / . .רַאפ 1019 ּבײהנָא .וו"זַאא
 . ןופ רעט:ַאװרַאפ ןַאד

 ,1921 ןעדזערד) גנוי
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 ;יריי רעד ןופ טײקנײר יד ןטיהועּפָא - גנוּבערטש ןייז טימ סיוא ךיז טנכייצ .ָא ואוו (146 ןיז 1922 ,ןילרעּב) ןַאמטּפױה
 ןופ ןרעכײרַאּב יז ןוא ךַארּפש רעש

 םירוקמ עגעגײא = ערלא =רא ךרוד
 ?יגָאלָאענ ןוא ןעמזיערּבעה ,ןעמויַאכ-
 לַאנרושז ןשִיערּבעה רענליוו ןיא .ןעמ
 ,ג--ב ,1918 "תעל=תעמז ןָארטיצ .ל .ש ןופ
 םעד רעּביא לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ
 רעה ףָאסָאליפ ןשידיי םענעּברָאטשרַאֿפ

 /  ףהּכ ןַאמ
 לאונמע רעגנַאװשלָא

 .ַא והילא ןופ רעדורּב (
 ןיא עיגָאלָאליפ ןוא ןיצידעמ טרידוטש |

 ,ץיװש ןוא גרעּבסגיניק םגעעג 1916 |
 ַא טימ טעטיסרעװינוא רענרעּב טקיד

 016 1.616068069124- טעּברַא-רָאטקָאד
 {ט02 06 064 |1060/ 0

 עמס0 516160969001084100 0046/-
 :ידיי רעד ןופ רַאטערקעס סלַא .14ָ

 רעשירַאצײװש רעד ןופ עיצקעס רעש
 -- 1918 טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע
  :ָאד רעד ןופ גָארטּפױא ןיא ןוא 0
 ט"א ןּבעגעגסױרַא טפַאשלעזעג רעקיז
 ָאלקלָאפ ַא "ןעלדנַאמ טימ סעקניזָארז
 :סקלָאּפ עשידיי ןופ גנולמַאז עשיטסיר
 ךעלטרעווכיילג ,רעדילסקלָאפ ,תוישעמ
 .ידיי ַא ןופ ןלעפ םעד ּבילוצ ,ןציוו ןוא

 טקורדעג -- ןרעּב ןיא יײרעקורד רעש
 ןצרוק ַא טימ ,תויתוא עשינײטַאל ןיא
 ןיא קיטַאמַארג רעשידיי רעּביא לטיּפַאק
 ,ר:סָאלג ןשטייד:שידײ ַא ןוא שטײד
 ןופ רענייא ןוא רעוט רעשיטסינויצ סלַא
 .סינויצ ןכעלטלעװלַא ןופ רעדנירג יד
 :טימ "רבחהח דנַאּברַאפ?ןטנעדוטס ןשיט'

 עשיטסינויצ ענעדיײשרַאפ ןיא טעּברַאעג = |

 טגיז ,ץייווש ןיא טּפיוהרעד ,ןעגנוטייצ
 ןקעװצ עשיטסינויצ רַאפ קיטעט 1

 .ןּבעגעגסױרַא 1921 ואוו ,עקירפַא-םורד ןיא =
 .עזרעּביא רעשילגנע ןיא ןָאטּפײק ןיא

--- 1885( 

 "טָאג טימ חוּכיװ ַאז גָארטרָאּפ ןייז גנוצ
 ןיא ןוא (רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ קרּפ ַא)
 לַאנרושו-שדוח רעגרוּבסינַאהָאי םעד
 :רַאפ ,ןָש ןוא ||} ,1923 "עקירפַא-םורדח
 -לָאפ רעשידיאק לקיטרַא ןַא טכעלטנפע

 רעד ןגעוו --- ?עקירּפַא?םורד ןיא רָאלק |

 ,ןדיי רענַאקירּפַאםורד יד ןופ ךַארּפש

 שירוּב ןוא שילגנע ןופ גנוקריװ רעד |
 .גנע ףיוא שיריי ןופ ןוא שידיי ףיוא
 ןשידיי ןיא ךנּת רעד :די:בתּכ ןיא .שיל
 ףיוא ןציוװסקלַאפ גנולמַאז ַא --- רָאמוה
 .ײטש ;ךנּת ןופ םיקוסּפ ענעדײשרַאפ
 ;עיגָאלָאיזַאמעס רעשידיי רעד וצ ןעיד
 .סימ עשידיי ַא -- טוט סוניּבר השמ
 ;שרדמ ןוא דומלּת ןכָאנ ליּפשנעירעט
 ןיא םיאיבנ יד ןופ ןעגנוצעזרעּביא
 :טפַאשנסיװ רענרעדָאמ רעד טיול ןזרעפ

 ,גנוש רָאפ-ךנּת רעכעל

 - =-1885 10/א) רעטלאוו ןָאטרעדנַא !

 ?סודסייוו ,קסנימ ןיא .ּבעג (
 ןייז טקידנעעג ,ןרעטלע עשטייד ייּב ,דנַאל
 רָאטקָאד לטיט ןטימ ןַאזַאק ןיא םוידוטש
 :ירַּפ 1918--1912 ,רוטַארעטילטלעוו ןופ
 .יל עשִיאעּפָאריײא-ברעמ ןופ טנעצָאד-טַאװ
 ,טעטיסרעווינוא רענַאזַאק ןיא ןרוטַארעט
 .ַאבידרָאיַארטסקע סלַא טמיטשַאּב 1918
 תוּביס עשיטילָאּפ ךרוד .רָאסעּפָארּפ רער
 םעד טריפעג ,קסנימ ןייק ןפרָאװרַאפ
 עשידי עקינײא ןיא שטייד ןופ דומיל
 שידיי טרָאד טנרעלעגסיוא ךיז ,ןלושלטימ
 ןשידיי ןּופ ןלַאירעטַאמ טלמַאזעג ןוא
 ,רערילסקלָאפ ,ןעמַארג=רעדניק ,רָאלקלָאפ
 ,ןטייז 1332 לֹּכה-ךסּב ,ןטָאדקענַא ,תוישעמ
 ןוא ןשינָאטסע ןופ רָאסעּפָארּפ 1920 טניז
 - רעטַאּפרָאד ןיא רָאלקלָאפ ןקידנכיילגרַאפ
 ערענעלק ץֹוחַא טָאה .טעטיסרעװינוא
 :סירָאלקלָאפ ענעדיישרַאפ .ןיא ןעלקיטרַא
 / .הַא ערעסערג יד ןוא ןּבַאגסױא עשיט
 קסאהגפ החץצתסה ע 88קסת- ןטעּב

 ןײז ,1914 ,ןַאזַאק ,| .ב) פה 38
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 זזסז02312119606 7119296 ןוא 5

 .ײּפָא לעיצעּפס ךיז ,(44 זיז ,1923 טַאּפרָאד)

 ךרוד םעד רעּביא גנושרָאפ רעד ןּבעגעג
 -ערָאװעג טמירַאּב עדַאלַאּב סרעגריּב .ַא .ג
 םעד ןוא רסיק םעד טימ טָאדקענַא םענ
 םעד ןגעװ טלמַאזעגפינוצ ןוא הלג

 יַאּב ןכלעװ ,לַאירעטַאמ ןסיורג ַא רעייז -
 ץ{חהסק8- רעכיּב ענייז ןיא טעּברַא
 ,1916 ןַאזַאק | יּב) ,דסקיפ ז 26681דימ

 :גניסלעה) ,164196ז טמס 204, (520 זיז
 סז 5סחט20/ ןוא ,(449 ןייז ,1923 סרָאפ

 עסמ 16296/ 380 2401 26/ 060
 ז"ז ,1921 טַאּפרָאד) ,81105/66ז 106
 יַאד םעד ןופ ןטנַאירַאװ עשידיי 24-- ,9

 ןיא .ַא ןופ טנכייצרַאפ טָאדקענַא ןקיז
 זַא ,ריפסיוא םוצ קידנעמוק ,(קסנימ

 .סקלָאפ רעכעלטלעװלַא רעקיזָאד רעד
 ןעמוקעגפיוא טשרעוצ זיא טָאדקענַא
 ןטנעָאנ ןופ ץוּביק ןשידיי ַא ןיא ץעגרע
 עגנַאל ַא (םירצמ ןיא רשפא) חרזמ
 -- ארבס ַא) 850 רָאי ןואפ טייצ

 ןופ .(סוטסירק ךָאנ ה"רי עװ ןיא
 -רַאפ ךָאנ .ַא טָאה רָאלקלָאפ ןשידיי
 טָאדקענַא ןטנַאקַאּב םעד טכעלטנפע
 24190086 0. ׂ(6- ןיא ,"עדוי יניא;

 | /מ יב ,1920/24 161 1. /0145846
 .65--62 זיז

 -- 1825 26/1) דרַאכיר עערינַא
 ןוא ףַארגָאעג רעשטײד (1912 22/
 ןיז טימ ןשימפיונוצ טינ) ףַארגָאנטע
 טסיצילּבוּפ ןוא ףַארגָאעג םעד .,רעטָאּפ -

 =טימ ,גייוושניורּב ןיא .ּבעג .(יַא לרַאק

 רעד ןופ רעריפ ןוא (1873) רעדנירג
 .ןופ טלַאטשנַא רעשיפַארגָאעג רעטמירַאּב
 ,גיצּפײל ןיא גניזַאלק ןוא ןענַאהלעּב
 עשיפַארגָאעג עכעלטע ןּבעגעגסױרַא
 עשיפַארגָאעג ייר ַא ןופ רָאטװא ,ןסַאלטַא
 סנייא ייז ןופ ,קרעװ עשיּפַארגָאנטע ןוא

 ?טז 40145- :ןדײ רעּביא לעיצעפס
 ןוא דלעפעליּב) ,אט006 ם6ז ןט060

 ,לַאירעטַאמ ןרעייהעג

 "ירפ טינ םגה ;(296 ז"ז ,1881 גיצּפיײיל

 ,םעטייּב ןשיטימעסיטנַא ןסיוװעג ַא ןופ
 .ייא רַאפ קרעװ עקיזָאד סָאד ךיז טנכער
 =עג ןפיוא ןטעּברַא עטסעּב יד ןופ רענ
 םערָאװ ,עיפַארגָאנטע רעשידיי ןופ טיּב
 =מוא ַא טצינעגסיוא טָאה רָאטװַא רעד

 טלמַאזעגפיונוצ -

 םעד ןופ ןעגנוּבײרשַאּב ענעדיישרַאפ ןופ
 ,רעטקַארַאכ ןוא רעגיײטשסנּבעל ןשידיי
 ןדיי ּוצ טדנעװעגנָא רעטשרע רעד ןוא
 ײגסיוו יד עסַאר רערעדנוזַאּב ַא וצ יו

  רענרעדָאמ רעד ןופ ןדָאטעמ עכעלטּפַאש

 .סָאד ,עירטעמָאּפָארטנַא ןוא עיפַארגָאנטע
 יד ןוא ןדיי ידח--קרעוו םעד ןופ עז לטיּפַאק
 --104זז) ךיוא ךיז טקיטפעשַאּב--"ךַארּפש
 .,"ןלעשיומ, ,"שטייד:שידייז טימ (9
 טרזח ,"שטייֵד ןיא רעטרעװ עשיערּבעהש

 ?עװַא ,ץגוצ סָאװ ,רעּביא זיולּב רעּבָא
 ןעגנערּב יקסװַאקנילַאּפ ןוא ןַאמעלַאל
 יייא ןופ ּבָאגוצ ַא טימ ,ןינע םעד ןגעוו
 ,יוװ ;ןעגנוקרעמַאּב עטליײַאעגרעּביא ענעג

 ?רַאפ ךעלקערש ַא זיא שידיי זַא ,לשמל
 יד ןענייז טנַאסערעטניא .שטייד ןּברַאד
 :ײרּפשרַאפ רעד ןגעו תורוש עכעלטע
 ןופ טריטיצ ,עיזַא ןיא שידיי ןופ גנוט
 5נַאה ,ןַאמרע ןופ ןעגנוּבײרשַאּבעזיײר יד
 ,דנַא .א ןַאמרעטעּפ ,ןַאמהעל ,ןעעטס
 =ַאל ןיא טכַארּבעג ךיוא ָאד ןרעװ סע
 ןּבָארּפ עצרוק עקינייא טפירש רעשינייט
 =ַארעטיל רעשידי רערעטלע רעד ןופ

 ןופ ,?לעגיּפשדנַארּבב ןופ יװ ,רוט
 השעמ רפסח ןופ ,גנוצעזרעּביא:םיליהּתַא
 גאלק ײנ ןייא? ןופ ּבײהנָא רעד ,"םיסנ
 שדוק תלהקטנ הפרש עסָארג רעד ןופ דיל
 ."שורושחאו ןמה לש ןוגינּב טרופקנַארּפ
 =רַאפ וצ זיא ןעלטיּפַאק ערעדנַא יד ןופ
 עשידי ןגעװ ןעלטיּפַאק יד ןענעכייצ
 םיגהנמ ,ןטיז עשידיי ןגעוו ןוא ןעמענ
 .ןשינעּביײלגנײא ןוא

 / 4108 .ז ,8852| ,ןאענעס 56 .ז 11 3
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 ) --1885 22/ט, .מ ןינַא =|
 הירוא-סקַאמ ר"ד ןופ םינַאדװעסּפ

 .ּבלג ץ ַא ׁש *}

 וצ ןיוש ,עװַאט
 :סערָאק רָאי 5
 יייצ ןיא טרידנָאּפ
 ם- ןיא ,ןעגנוט
 .'א תצעוטססד8מ

 .לחֹוי ןופ טנעדוטס
 ,טעטלוקַאפ ןשיד
 יד טריזינַאגרָא

 רעגרוּברעטעּפ
 .יא ,(.ס .ס) ןטסילַאיצָאס . ןטסיגויצ
 -נןעצ םעד שיסור ףיוא טצעזעגרעּב
 רעדח .ס .ס יד ןופ ןַאגרָאילַארט
 ?יװַאלּפמוג ,"רעירַאטעלָארּפ רעשידיי

 ,םקגאיפ ע 680601088 תומס0סּממ סעשטה
 ,וועיק ןייק געוו ןפיוא טריטסערַא 6
 ,עמרוט רענוװָאר ןיא םישדח 4 ןסעועגּפָא
 =טוקַאי ןיא ןקישרַאפ םוצ טּפשמרַאפ
 :עגסױרַא םעד טָאטשנָא ,טנַאק רעקס
 =טימ 1907 -- 1906 ,דנַאלסיוא  ןייק טקיש
 ןופ ןענַאגרָא רענליוו יד ןיא טעּברַאעג
 ,"געוו רעדא ,"געו רעיינ רעדע .ס .ס יד

 לטיט םעד ןעמוקַאּב 1909 ,?טרָאװ סָאדח
 טעטיסרעווינוא רענרעּב ןּופ רָאטקָאד
 =ילַאנַאיצַאנװ עיצַאטרעסיד ןייז רַאפ
 "טרַאװנגעג רעד ןופ ןעמעלּבָארּפנטעט

 ךיז טמענרַאפ לטיּפַאק רעלעיצעפס ַא)
 :ַאיצָאס ןופ עגַארפ רעשידיי רעד טימ
 .דנַאטש  ןשיטסילַאירָאטירעט-שיטסיל
 ,שטַײד ןיא טכעלטנפערַאפ ;טקנוּפ
 .ס .ס סלַא קיטעט ןעוװעג ,(1919 עגיר
 ,זירַאּפ ,עוענעשז ,ןרעּב ,ןעסיג ןיא
 ידלָאטרעּבקצַאל טימ ןעמַאוצ ,ןיוו
 .ידיא סָאדח ןיוװ ןיא ןּבעגעגסיֹורַא 0
 :רַאעגטימ ,(ןרעמונ 3) ?דנַאליײרפ עש
 צש'סור.שיריי ,ןשטייד.שידיי ןיא טעּב

 ,טַאטשכירדירפ ןיא

 :מ ןיא עיזַאנמיג טקידנעעג ,דנַאלרוק

 .יד . ןופ  עּפורג

 ןיא ךיוא יו ,ןטפיושטיײצ עשטייד ןוא

 :ערג ַא --- 1910) ,"טפנוקוצז ,?דניירפוו
  (ןָאיצַאנ ןוא סַאלקװ טעּברַא ערעס
 144842401 ךַאנַאמלַא ןיא ,דנַא .א
 םעד רעביא טעּברַא ערעסערג א 0
 ?נומערטש ענייז ןוא םזילַאיצָאס ןשידיי
 ,דנַאלסור ןייק טרעקעגקירוצ 1912 .(ןעג
 ,ייציל ןשידירוי רעװָאדימעד טקידנעעג
 ;טַאקָאװדַא סלַא עגיר ןיא טצעוַאּב ךיז
 ןּבעגעגסױרַא ,ּב"טּפ ןיא 1916 טניז
 םמסדמעאפ '0צ2080/ "טרָאװ ךרוד
 רעטעּפש ןוא חסוסונזז סקסהעז 6866

 ט80600814 9א8080תע60412 880
 ץנערעפנָאק רעניװ רעד טניז .טעאט
 ,,ק .צ ןופ דילגטימ (1910) .ס יס ןופ
 ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ רעטערטרַאפ 7
 ויטקַא ךיז ,"טעװָאס, רעגרוּברעטעּפ
 ןופ גנוקינייארַאֿפ רעד ןיא טקילײטַאּב
 =קיניײארַאפח ןייא ןיא .ס .י ןוא ,ס .ס
 :עּברַא רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעט
 ןופ דילגטימ ,(1917 יַאמ) ?ײטרַאּפײרעט !

 רעד ןופ רעטערטרַאפ ,וועיק ןיא .ק .צ
 רעלַארטנעצ רעניילק רעד ןיא ײטרַאּפ
 טקידיײטרַאפ ןוא טריטקַאדער ,"עדַארח
 ץעזעג םעד םונעלּפ ןוא עיסימָאק ןיא
 .ָאטװַא רעלַאנָאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ ןגעו
 / רָאטקַאדערטימ ,עניַארקוא ןיא עימָאנ
 . ןוא "טייצ עיינ יד: טַאלּבגָאט םעד ןופ
 =ַארּפ רעשידיא רעדח טַאלּבנכָאװ םעד
  ,עגיר ןיא 1919 ףוס טניז ,?רעירַאטעל
 .לוק עשידנעלטעל יד טריטנַאגרָא ואוו
 :ףַאפ ַא טימ "םייהרעטעּברַאװ עגיל.רוט
 יד ןּבעגעגסױרַא ןכלעװ ןיא ,גַאל
 ןוא רוטלוקא ,"ןעגיגַאּב,, 1920 --- ב"מז
 =מַאסװ --- 1922 ,"לעווש ןפַאװ ,"טעּברַא
 עקיזָאד יד ןיא ."ןקעלפ+ ,"ןעיטַאּב
 .רַאפ ןּבַאגסױא ערעדנַא ןיא ןוא ּפ"מז
 עלעוטקַא רעביא ןעלקיטרַא טכעלטנפע
 =לוק רעשידײ ןופ טּפיוהרעד ,םינינע

 ,סערגנָאק:רוטלוק ןשידיי ,טייקיטעט:רוט
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 ,ןעייסע עשיפָאסָאליפ;שיריל ייר ַא ןוא
 .ער ןופ ןעגנומיטש יד ןופ טכיוהעגנָא |

 .ָאטער ןופ רעּבָא ןדייל סָאװ ,עיצולָאװ
 עטצעל ענייז ןופ .טיײקנסָאלפעצ ןוא קיר
 :ןענעכייצרַאפ וצ ןטעּברַא
 ,1918 עשרַאװ) ?טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ
 0ס- ;(שיסור ןיא ךיוא עּבלעוסָאד

 .עג --טײצ וצ םיױר ןופח ,(100 ז"ז
 ּב"מו) ?עיפָאסָאליפ.רוטלוק ַא וצ ןעקנַאד
 :סיוא ערעדנוזַאּב ַא ךיֹוא ,'ןעיטַאּבמַאסח
 גנַאגרעטנוא רעדח ,(67 ו"ז ,1922 עּבַאג
 :גנעּפש ןגעוו) "רעדנעל.ברעמ יד ןופ
 . ושָארּב ַא ,("ןקעלפח ּב"מז ,הטיש סרעל
 ידע ,(6 ו"ז ,1922) "ןעהָאק ןַאמרעה
 :ָארּפ רעשיגָאלָאכיסּפ סלַא עיצולָאװער
 .טנפערַאפ טינ ךָאנ ,(48 ז"ז ,1923) סעצ
 : טכעלי
 ןופ טסייג רעד .,(יקצָארט זיּב סקרַאמ
 ,"טכער ןשיריי

 .לדרעפ ,ןָאסגרעּב ירנַא ,סקרַאמ לרַאק
 רעשידיי רענרעדָאמ רעדו

 :טימ רעטסטנעָאנ 1923 טניז ,גנוטכיד
 ןשירַאטעלָארּפ רעגיר ןופ רעטעּברַא
 / "טייצ עיינח טַאלּבנכָאװ

 ,י .ז יכנא

 ,גָארַא קחצי ןמלז ןופ םינָארװװעסּפ
 ;לנּבב רעגטעזעגנַא ןַא ןיא .ּבעג ,ןָאס)
 עילימַאּפ רעש
 ..הָאמ ,ידַאיל ןיא
 ואוו ,,ֿבוג רעוועיל
 ַא ,רעטָאּפ ןַיז
 וועג ןופ רעדורּב
 / ןיא ,בר רעװעיק
 שאר ןעװעג

 .רעד .הבישי
 - - ןיא ןרָאװעג ןגיוצ
 .טנרעלעג רעטעּפש ןוא ישטורק לטעטש

 .,עטיל רעד ןיא .תובישי ?נעדיײשרַאפ ןיא |
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 '" יז יכנָא -- .ג ןיִגַא

  בעװו רעדח

 16עחס-
 .ץיפָאסָאליפ ןופ װּורְּפ ַא --- קגתעּבוחמ
 . ,1919 עגיר) רוטלוק רעשידײ רעד ןופ

 לרַאק ןופ) "ןטסילַאלצָאס:ןדיי;

 רעביא ןעגנולדנַאהּפָא

 ( - == ע6)

 אפ רעשיריסח ַא טימ טריטויּבעד רוטַאר

 - עכלעוו ,(1903 "חלשהז ןיא) "אקוניה עמע |
 / .ארעטיל יד ןיא םשור ַא טכַאמעג טאה
 ,םלוא רעטייווצ ןייז ךיוא .ןזיירק עשיר

 . ןיא -- שיערּבעה ןןיא - ןעוועג | ןיא טירט |
 / גנולײצרעד רעד טימ "ןמזה; 8"3/
 - .צגּפָא ןצנַאגניא ךיז רעטעּפש ."ץירחהז
 .רעד ,דוטַארעטיל רעשידיי רעד ןּבעג
 - ףסוי ר"ד ןוא יקסדַאשרעּב .י קנַאדַא טּפיוה
 / טשידוי סָאדח ןופ רָאטקַאדער םעד ,אירול
 .ס--.א ןענישרע ןענייז סע ואוו ,"קלָאפ
 .לָאװ םייחא ,"טחוש רעד הילאי ןלעװַאנ
 ךיז טָאה ,"לאירבגח ,"עינַאמװ ,"ןַאמרעט
 ,"גנוטייצסקלָאפ, ןיא טקילײטַאּב ךיוא
 יו ,ןּבַאגסוא רעגליוו ןיא ,"טייצ  ידח
 ןוא ,"חסּפ דובּכלח ,"רעטעלּב.טסּברעה;
 :טַאנָאמ עשירַארעטילא יד ןיא ךיוא
 .סָאד ."דניירפ, ,("ןנחלא 3ר) "ןעטפירש
 =עֹּפ םענעי ןופ ענייז ןעגנולייצרעד בור
 . ןופ ךעלכיּב 3 ןיא סױרַא ןענייז דָאיר
 יד - - "קעטָאילּביּב;טלעװ, סנימיש .ּב

 /לעמיה ןנשיװצא ט"א | ײװצ עטשרע
 יה .ט .א עטירד סָאד ,"דרע ןוא
 יד ןיא - .(1910 -- 9 ,עשראוו) "ןנחלא
 ןוא ןגיוצעצ לסיּב ַא - ,ןלעװָאנ עקיזָאד
 ןשיריל:לַאטנעמיטנַאס ַא ןיא ,קינעטנייא
 ןופ ןרלעה יד טרעדלישעג ןרעוו . ,ןָאט
 .גומיטש עטקירדעג ןוא ןדייל עוויסַאּפ
 ןשיװצװ ןעגנעה סָאװ ,ןשטנעמ ,ןעג
 ענעכָארּבעצ ,עדימ ,"דרע ןוא למיה
 ןעלּבירג סָאװ ,ןטנעגילעטניא עשידיי
 ןעשזדנָאלּב -,ןליפעג ענעגייא יד ןיא ךיז

 םעדח ןכֹוז ןוא טלעװ רעד רעּביא םורַא :
 רערעכעה ַא ךס ַא ףיוא ."ןּבעל ןופ דוס
 ס--.א טײטש הגרדמ רעשירעלטסניק
 - םעניײמעגלַא ןרעטנוא ןגָאלָאנָאמ עירעס
 עטסרעלוּפָאּפ סָאד -- "אבא 'רח לטיט-
 רענעק רעטנכייצעגסיוא ןַא .סנייז קרעוװ
 רעד ןיא .א טָאה ,תודיסח ןשיווטיל ןופ
 אבא יר דיסח| ךטלַא םעד ןופ טלַאטשעג
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 ,רוגיפ עלופרעטקַארַאכ ענייש ַא ןפַאשעג
 ןשיטנַאמָאר ןקיצרַאה.קיטעמוא ןַא ףיוא
 ןופ ןטעוליכ טריפעגייּברַאפ רעגייטש

 :יצרַאפ.םורפ רעקידנעייגרעטנוא רעד =
 .לופ סרעדנוזַאּב .טלעו רעשידיי רעקיט |

 אֹּבא יר ןופ טלַאטשעג יד זיא םוק -
 רענעגײא ס--א ןיא ןעמוקעגסױרַא |

 יָאד רעד ןופ עיצַאטיצער רעקידנצנעלג
 . רעזעלרָאפ סלַא .עירעסנגָאלַאנָאמ רעקיז
 יד טכוזַאּב .א טָאה *סאּבא 'ר7 יד ןוכ
 סור ןופ סרעטנעצ עשידיי עטסקיטכיוו
 רעּביא ענרוט ַא טכַאמעג 1913 ,דנַאל

 ןיא סעינַאלָאקנטנעדוטס עשידיי יד
 ןסיורג רעיײז טימ םוטעמוא ,דנַאלסיױא
 'ר יד ןענײז םרָאפכוּב ןיא .גלָאפרע
 סנימיש .ּכ ןיא סױרַא ןגָאלָאנָאמ.אּבַא
 טרירטסוליא ,א"ערּת עשרַאו) גַאלרַאפ
  יר ערעטעּפש יד ןופ ,(ָאקטַארק .ּב ןופ

 ןיא תוישעמ סאּבַא ןעמז -- ענייא
 ,"טַאלּבנעכָאװח ןיא טקורדעג --- "טפור
 ןכַאװש ּבילוצ ,4 .מונ ,1913 עשרַאװ
 2רַאפ 1911 -- 1909 .א טָאה טנװזעג
 טּפיהרעד ןּוא עילַאטיא ןיא טכַארּב
 טיג ,טָאה רע ואװ ,לארשי.ץרא ןיא
 ןופ דנַאטשרעדיװ םעד ףיוא קידנקוק
 ?עגרָאּפ ךיא ,ןטסיערּבעה עטסקע יד
 ןקורדנייַא ענייז .סאּבא 'ר ענייז טנעייל
 לארשי:ץרא ןופ ןעגנוּבעלרעגיא ןוא
 רויטע םעד ןיא טרעּפרעקרַאּפ רע טָאה)

 ,"טלעוו עשידוי ידפ) "דנַאל רעזנואז
 ןיא עּבַאגסױא ערעדנוזַאּב ;ן| 2
 ז"ז ,1919 װָאקרַאכ ,?גנונפָאהי גַאלרַאפ
 גנוצעזרעּביא רעשיערּבעה ןיא 2
 -- (1923 עשרַאװ -- "נצראק ט"א
 עשירעלטסניק עטשרע יד ןופ ענייא
 ןשידי םעײנ םעד ןופ ןעגנורעדליש/

 :ץלַאּפ ןיא רוטַאנ רעד ןופ ןוא ןּבעל
 :עגרעּביא ןַא ןופ יירפ טינ םגה ,עניטס
 .נַא ס--.א ןופ .םזיטנַאמָאר םענעּבירט
 ךַאנ זיא קרעװ עט כעלטנפערַאפ ערעד

 גנולייצרעד ערעסערג יד ןענָאמרעד וצ |
 ,"טייצ וצ טײצ ןופ ב"מ "רעטניוו,
 ןופ עּבַאגסױא ערעדנוזַאּב ;ן} וועיק
 ןרָאי יד .(1913 גַאלרַאפ-טסנוק, רעוועיק
 עיצולָאװער ןוא המחלמ:טלעוו רעד ןופ
 =עפניס ןיא טּבעלעג בור סָאד .א טָאה
 ןּבירשעגנָא טָאה רע ואוו ,םירק ,לָאּפָאר
 יז ןשיװצ ,קרעװ ערעסערג עקינייא

 =סור טזָאלרַאפ 1922 ,"עלעטעז עמַארד ַא

 / ןיא טײצ עסיוועג ַא טכַארּברַאפ ,דנַאל
 .ןייק ןרָאפעגקעװַא 1923 טסּברַאה ,ןילרעּב
 .ףעד ןיא טכעלטנפערַאּפ ואוו ,עניטנעגרַא

 ןשידיי ןופ עמעָאּפ ןיז ?גנוטייצ רעשידיא;

 | ."לולאת ,עזָארּפ ןיא ,לטעטש
 ײילקעג, ,תובשחמילעב ;79 ז ,411 9

 עינ סָאד, ,ל .ח .מ ;11 ,"ןעטפירש ענעּב

 'וועיק ,"טלעוװ-רעכיּב , ,א .נ { 26 .מונ ,1912 ,"דנַאל

 -םעד ,וצ עגַאלייּב ,"וויכרא סנָאזעניד בקעי ןופ ,4

 ,(ןעגָאזעניד וצ .ָא ןופ ווירּב) 1921 עשרַאװ ,"שדוח

 (1924 28/-1872 22/0) .ּפ ןַאמנַא

 (לעווַאּפ סהנּפ ןֹופ םינָאדװעסּפ
 9 זיּב ,ענליו ןיא .בעג .לַאטנעזָאר
 ןקידנע ןכָאנ ,רדח ןיא טנרעלעג רַאי

 .1890 עיזַאנמיג
 =ידעמ טרידוטש

 -ָאקרַאכ ןיא ןיצ
 =יסרעווינוא רעוו
 ןענַאװ ןופ ,טעטי
 *עגסיוא 3

 .ערַא ןוא ןסָאלש
 6 ףיוא טריטס

 ןַאד ,םישדהח =
 -ײטַאּב ךיז ואוו ,ענלידו ןייק טקישעגסיוױַא |

 .=עװַאּב-רעטעּברַארעשידי רעד ןיא טקיל
 - ןעװעג ,ךעלזיירק:רעטעּברַא טריפעג ,גנוג !

 .ימָאק ןשינַאגרַאשזז םעד ןופ דילגטימ
 .שידיײ ןיא רעכיּב ןּבעגוצסױרַא "טעט
 רעװָאקרַאכ ןיא ןעמונעגנָא רעדיוו 6
 ףַאּב ךיז ןקיונע ןכָאנ ,טעטיסרעווינוא
 .,קָאטסילַאיּב ןיא רַאטקָאד סלַא טצעז
 פַאּב רעשידנוּב רעד ןיא טעּברַאעג ואוו
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 רעּברַאג םענײמעגלַא ןיא ןוא גנוגעוו
 ןופ דָאירעּפ רעקָאטסילַאיּב םעד) דנוּב
 .יורח ּב"מז ןיא ןּבירשַאּב ײדנוּב; ןופ ,ק .צ
 טקורדעגרעּביא ,1920 וועיק ,"סקנּפ רעט
 .ק .צ ןיא טריטּפָאָאק 1900 ,(1921 עשרַאװ
 .רָא לָאנטרַאּפ חג טימ ןעמַאזוצ ,"דנוּב, ןופ
 ןופ רָאפנעמַאװצ ןט4 םעד טריזינַאג
 =עפנָאק רעקָאטסילַאיּב יד - ןוא ?לנוּב

 =ד .ס רעשידנעלסור ױעד ןופ ץנער
  טימ ןעמַאזוצ םעדכָאנ ךיילג ,ײטרַאּפ
 יערַא 1902 גנילירפ ,.ר ַאננַא ,יורּפ ןייז
 עמרוט רענדָארג ןיא ןסעזעג ,טריטס
 1903 ילוי ,עקנַאגַאט רעװקסָאמ ןוא
 ,ריביס?חרזמ ןייק רָאי 6 ףיוא טקישרַאפ
 =ַא* ןופ טסרעװ 15 ,ןַאגַאמ לפרעד ןיא
 רעקסטוקַאיש ןיא לײטנָא ןרַאפ } קסטוק
 זָאֹּפ 56 ןעוו ,1904 רַאורּבעּפ ,"טסעטָארּפ-
 ןטלַאהעגסױא ןכָאװ 3 ןּבָאה עשיטיל
 :ַאקירַאּברַאפ םעד ןיא גנורעגַאלַאּב ַא
 ,ָאנַאמָאר טוקַאי םעד ןופ זיוה ןטריד
 יד) עגרָאטַאק ראי 12 ףיוא טּפשמרַאפ
 .א סָאװ ,ןינע םעד ןגעװ ןלַאירעטַאמ
 .ָאק ןשידנעלסיוא םוצ טקישעגסױרַא טָאה
 .ענעשז ןיא סיורַא ןענייז ,"דנוּב ,ןופ טעטימ
 ,(1905--1904 ,ןרושַארּב 4 ןיא שיסור ןיא טו
 יד עגונּב עלטסענמ { רעלעיצעפס ַא טול

 :וצ ,טײרפַאּב 1905 28/4 ײסעצוװָאנַאמָארק

 .עגטימ ואוו ,ענליוו ןייק ןעמוקעגקיר
 זיּב עסערּפ רעשידנוּב רעד ןיא טעּברַא

 ער רעד ןופ דילגטימ סלַא ,1907 ףוס

 ךָאנרעד ןוא עיגעלָאק רעלענָאיצקַאד
 .לוו טימ ןעמַאזוצ ,עיצקַאדער רעד ןופ

 ןיא ןּבירשַאּב דָאירעּפ םעד) יקסווָאסָאק

 =נוּב עלַאגעל עטשרעז יד לקיטרַא םעד
 ,"רָאי 250 ּב"מו ,/ףןעגנוטיײצ עשיד

 סלַא טריקיטקַארּפ ןַאד ,(1922 עשרַאװ

 ןעלקיטרַא טימ ךיז טקילײטַאּב ,רָאטקָאד

 עלַאנָאלַאק ןוא עשימָאנַאקע ןגעװ

 ךיא) ּב"מז עשידנוּב יד ןיא ןנַארּפ
 . המחלמיטלעוו רעד תעּב (ןרָאד .ּפ--פייא |

 ?עּפָארייא.ברעמ
 ןטשרע םוצ -- (שיסור ןיא ךיוא) לייט 2

 עיזיוויד ןייז טימ טרעדנַאוועג ,טריזיליּבָאמ
 =עגסיוא 1917 ףוס ,ןטנָארפ עלַא רעּביא |

 טעּברַאעג ,?דנוּבק ןופ .ק .צ ןיא ןּבילק

 ץרעמ זיּב 1919 ינֹוי ןופ ,עװקסַאמ ןיא
 רעד ןופ רעטלַאװרַאפ וועיק יא 0
 / םעד ןיא גנולײטּפָא רעוװיטַאמרָאפניא
  ףַאּפ ץיירק ןטיור ןופ טעטימָאק:ספליה
 ?םיונוצ ,ןעמָארגָאּפ יד ןופ תונּברק יד
 ןוא ןלַאירעטַאמ.םָארגָאּפ ךס ַא טלמַאועג
 .א ןיא ןבעגעגרעּביא ןופרעד סעיּפָאק
 .טכירַאּב ןייז } וויכרַא סרעװַאקירעשט
 ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ לּכה-ךס
 .וועיסוג ןיא טקורדעגּפָא זיא עניארקוא
 ,ם2/00828 4004 ךוּב סיקסגרוּבנערַא

 ,רַאפ רעד ךָאנ ;24---4 זיז ,גָאלָארּפ
 גיּבָאמ רעדיװ ץיירק ןטיור ןופ גנוכַאמ
 טסּברַאה ,ןישזעינ ןיא טניואוועג ,טריזיל
 --- יענליו ןייק ןעמוקעגקירוצ 1

 ןּבױהעגנָא טײקיטעט עשיטסילַאגרושז
 ס386ק0ס-3808806 רענליוו ןיא 8
 ,וָאנָאימעס םינָאדװעסּפ ןרעטנוא סתסמס
 - ןעלקיטרַא םינָאנַא ןּבירשעג 1902--+9
 ?סילַאיּב} ,"עמיטש=רעטיײּברַאװ רעד ןיא

 יד ,סעיצַאנַאלקָארּפ ,ײרעטײּברַא רעקַאט |
 שיליױּפ ןוא שיסור ,שידיי ןיא ןרושָארּב
 ,"ץנעגעלעטניא רעשידיי רעד וצ ףורפיוא,
 ןופ רָאפנעמַאוצ ןט54 ןופ סכירַאּבז

 .ַאמח ,(יָאנטרָאּפ .נ טימ ןעמַאזוצ) "דנוּב
 ןעװיטַארעדעּפ םענײמעגלַא ןופ טסעפינ
 גָאק ,וװ טעּברַאעגרעּביא :ײדנוּב .רעּברַאג
 עיצַארעדעּפ ןגעװ רושָארּב סיקסווָאס
 .גוּב .ַא--ּפ"א ;(שיסור) עימָאנָאטװַא ןוא
 :סיס.רעפיש רעד ןגעװ ךֹוּבַא ץעװָאד
 . =ילָאּפװ ;(1904 ,עװענעשז ,שיסור) םעט
 .1905(1 עװענעשז) "ןעסעצָארּפ עשיט
 ?ײז סע יװ ,םעד ןעגעוו ןעגנולהעצרע;
 .ןיא סעיצולָאװער ןעמוקעגרָאפ ןענ

 ,(1905 ,עװענעשז)

 יּפ פ"א ;ןַאמ--נַא -- .ּפ"א לָאמ
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 =ץלָארּפנעּפמול ןופ עלָאר ידח --- לָאר
 ,1906 "טלעװ ידח גַאלרַאפ) ?טַאירַאט
 "סעיצַאירּפָארּפסקע ידש ןוא (16 ויז
 ;24 ןײז ,1908 "?טלעוו ידח גַאלרַאפ)

 ןרָאי יד תעּב ,(שיסור ןיא ךיוא עדייּב
 שיסור ןיא ןּבעגעגסױרַא- 1921 --- 1917 |
 רעד ןופ ןגעװ ידח רעּביא רעכיּב 3
 ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאּפ ,,ײעיצולָאװער
 ,ןזיסתססיפ 40036/ 800ח602װוע ןיא

 לרַאק ןופ קנעדנָא םוצז ּב"מז ןיא
 ןוא סקרַאמװ) 1918 עװקסַאמ ,"סקרַאמ

 רעװקסָאמ יד ןזא ,("עגַארפ עשידיי יד
 .םַאהש ,"טפנוקוצח ןּבַאגסױא .עשידנוּב
 טעּברַאעג ,2806ע08ו// 026041/ ,?גנונ

 סעּפָאלקיצנע.רעטעּברַא רעשיסור ַא רַאֿפ }

 רעװעיק רעד רַאפ ןּבירשעגנָא ,עיד
 יד ןגעוו עקנַארכָא ידח "עגילפרוטלוקח
 ןײז טימ ןעמַאװצ ,"דנוּבז ןופ רעוט
 . =עיצַאקיפיסַאלק עלַאמיצעד ידח --- יורפ
 "חַא יוח ןוא ?*רעכיּב ןופ םעטסיס
 רעכיב ןלעטשרעדנַאנרַאפ ןעמ ףראד
 גַאלרַאפײעכולמ) "ןקעטָאילּביּב יד ןיא
 ןרַאפ ,(20 זײז ,1921 וועיק ,עיצקעסדִיי
 ןגרָאמ ףיואע--עיצקעסדִיי גָאלרַאּפ-עכולמ
 ---שיסור ףיוא ;!שינערעקרעּביא רעד ךָאנ

 ם000624 324 אסתסוֹוז ע אחטמסמ6
 ;1923 עװקסָאמ ,004(1 גַאלרַאפ) חעדע;

 גנוצעזרעביא רעשידיי ןיא טניישרע |
 צעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רעגליוו ןיא
 ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ,(ןיק
 ,"טרָאו עײנ סָאדע עש--.ד .ס יד
 רעזנואפ ,"ןגַארפ:טײצ ,"טייצ רעזנוא;
 ןיוש ואוו (1923--1921 ענליוו) קנַאדעג
 .שידיי ןיא לעניגירָא ןּבירשעג

 (20 8 א1--1863) .ש יקס--נ8א

 .ַאר לוונַאז?המ לש ןופ םינָאדװעסּפ
 ןיא קסבעטיו ןיא .ּבעג .טרָאטַאּפ

 סָאװ ,עילימַאּפ רעקידסחוימ ץנַאג ַא
 לטעטש ןטנעָאנ ןופ טמַאטשעג טָאה
 רעטנוא ןרָאװעג ןגיוצרעד .קינשַאשט

 ןופ --- טּפױה
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 ןופ ּפיט ַא ,רעטומ ןייז ןופ העּפשה רעד
 ,יורפ רעשיטַאּבעלַאּב רעשידיי תמא ןַא
 קנעש ַא ןופ הנויח ןגיוצעג טָאה סָאװ
 ןיא טרעדלישעג רעטעּפש יז טָאה .ַא)
 .וועסּפ ןייז ךיוא ,קרעװ ענייז ןופ עקינײא

 טמַאטש םינָאד
 ןעמָאנ ריא ןופ
 ;(ַאננַא -- הנה

 רעד ,עשזףןגעקַא
 נָא ןַא ,רעטָאפ
 יב רעטלעטשעג
 סװָאקַאילַאּפ יד
 - ,0) עװקסָאמ ןיא
 ןיא ןעוועג ויא

 ג

 סָאד ,טסַאג רענעטלעז א ןיולּב םייה רמד

 טָאה רדח ןשידָאמטלַא םעד ןיא ןענרעל
 ,קורדנייא ןרעוװש ַא טכַאמעג םיא ףיוא
 :עפ עשלגניי עטשרע ענייז ןשיווצ ןֹוא
 שיטַאמַארד ַא ןעװעג ךיוא זיא ןווורפײרעד

 ןצנַאג םעד טרעדלישעג טָאה סָאװ ,קרעוו
 טכַאמעגפרוד טָאה רע סָאװ 4,םונהיג
 .ַא טָאה עמעט עקיּבלעזיד ;רדח ןיא
 =מירַאַּב ןייז ןיא ךיוא טרירַאּב רעטעּפש
 .םימ 6806/080/4 ס6װמ'3 גנולילצצרעד רעט

 ןוש רע טָאה 15 רָאי ַא ןופ לגנִיי סלַא
 ,א"שרהמ ןוא תופסוּת טימ ארמג טנעקעג

 טנרעלעגסיוא ךיז שיערּבעה רעּכָא
 טרעהעג טייצ רעד וצ .רעטעּפש לסיב ַא
 םעד טימ טּפַאשטנַאקַאב עטשרע ןייז
 - ,ץוּבעל ןצנַאג ןייז ןופ דניירפ ןוא רבחז
 "קישטמיפעי, ןרעגנִיי רָאי ייווצ ףיוא םעד
 ןוש רע זיא רָאי 17 וצ .יקסװָאלטישז
 .בעה רעלַאקידַאר רעד ןיא טנװַאהַאּב
 ,ןיקסגעלָאמס .ּפ ןופ רוטַארעטיל רעשיער
 :ףעד ,גנוקריוו ריא רעטנוא ןוא ,ג"לי

  תאטחש סמולּכנעיליל
 רעטנערּברַאפ א רע סרעװו  ,,?םירוענ

 ןסָאריּפַאּפ וליפַא טרעכיור ,סורוקיּפַא ;
 וצ ךיז טמענ ןוא איסהרפּב תּבש םוא

 רעהַאזיּב סָאװ ,ךַארּפש רעשיסור רעד



 0428 רש קס רבא = י

 .עג טינ תיּב:ףלא ריא וליּפַא רע טָאה
 ןענעקַאּב וצ ןָא ךיז טּבײה ױע .טנעק
 .עטיל רעשיסור רעלַאקידַאר רעד טימ
 .עריא עײנ ענייז יירטעג ,ןוא רוטָאר
 .רעירפ -- הכאלמ ַא ךיז רע טנרעל ,ןלַא
 ײּב ךָאנרעד ,רימש ַא ייּב קידנטעּברַא

 רע טְרָאפ 1881 ּבײהנָא .רעדניּבנייַא ןַא
 | סיג רע ואװ ,ָאנָאיל ןיק ּפָא
 . וצ ןסיוא טּפיױהרעד רעּבָא זיא ,ןדנוטש
 =סילַאיצַאס;שיסרוקיּפַא יד ןטײרּפשרַאפ
 עקיטרָאד יד ןשיװצ ןעקנַאדעג עשיט
 םעד ןופ תופידר יד ּבילוצ .טיילעגנוי

 סָאד ןוָאלרַאפ ֹוצ ןעגנואווצעג ,בר
 ףילגוצ ,קסניווד ןייק קעװַא ,לטעטש
 .גנודליּבטסּבלעז טימ קידנּבעגּפָא ךיז
 ןיש טמוק ןּבײרש םוצ גנוגיינ ןייז
 .גָאט ַא ןיא קורדסיוא םוצ םיא ייּב ןַאד
 ?ףַאפ ,שידיי ףיוא טריפ רע סָאװ ,ךוּב
 ינרעדליש ,ןקורדנייַא ענייז קידנּבײרש
 םידימלּת ענייז ,סענעצס ײלרעלַא קיד
 ןײז . .זַא ,א ןרעטלע ערעײז ןוא
 װּורּפ רעשירַארעטיל רעטסנרע רעטשרע
 ןופ עטכישעג ידח גנולייצרעד יד זיא
  ףעג ךיוא טָאה רע סָאװ ,"עילימַאפ ַא
 ןענופעג טינ רעּבָא ,שידיי ףיוא ןּבירש

 ךָאנ טשרע ;רעגעלרַאפ ןייק ריא ףיוא

 טקורדעגּפָא יז ןיא םילוגליג .עגנַאל
 טפירשרעטנוא רעד רעטנוא ןרָאװעג
 ,1884 8008 00 ןיא "םינַאדװעסּפװ

 .ןופ גנוצעזרעּביא רעד ןיא או -- וא
 ךַאװש בגַא טָאה סָאװ ,רערעל ַא םענייא
 רעד רַאפ .ךַארּפש עשיסור יד ןסעזַאּב
 עכלעוו ,קיטסירטעלעּב רעשידיי:שיסור

 ,ןועיצנעדגעט ַא ןגָארטעג ןַאד ויּב טָאה
 ןיא ,רעטקַארַאכ ןשיטעגָאלַאּפַא ןייר

 .רעד עיירט-סנּבעל עשיטסילַאער ס--.ַא
 .שיטסיקלָאפ ןופ טכױהעגנָא ,גנולייצ
 ַא ןעװעג ,ןטנעמעלע עשיטסילַאיצָאס
 ןפורעגסירַא טָאה סָאװ ,גנוניישרע
 ןיא ןעמוקעגניירַא ,טײקמַאזקרעמפיוא

 ,"קצדפ ןופ ןשטגנעמי

 .ךײלגוצ רעּבָא ,ץומש ןוא טײקנײר

 רעשידיישיסור רעד ןופ לובג םעד
 -עד ןופ ןיוש .ַא טרעה ,רוטַארעטיל
 / עשירַארעטיל ןייז ףױא טינ ןָא טלָאמ
 "רעד ףיוא ךָאנ קידנעעז טינ .טייקיטעט
 ,ןסַאמ עקידנטעּברַא יד סַאג רעשידיי
 .,תוחוּכ ענייז ןּבעגּפָא ליו רע עכלעוו
 יערטש םוש ןייק טרָאד קידנעניפעג טינ
 "ףע טזָאל ,ּפמַאק ןשיטילָאּפ םוצ ןעגנוּב
 'םעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ּפָארַא ךיז
 .ףעד רעטנוא ,ןּבעלסקלָאּפ ןשיסור
 עשיטסיקלָאפ עשיסור יד ןופ העּפשה
 ךָאנ טמַאטש טייצ רענעי ןופ .רעּביײרש
 -=ור) "קנעש ןיאק עלעוָאנ ערעסערג ןייז

 .ײַאג עצנַאג ַא סיורא טריפ רע ואוו ,(שיס |
 ןיא ןעמוק סָאװ ,ןּפיט עשידיי:טינ עירעל

 . ןּוא תורצ ערעייז ןעקנירטרַאפ ןײרַא קנעש
 . .עילימַאּפ עשידיי ַא ךיוא םגה ,דיילו

 ,עילימַאפַא ,טרעדלישעג ָאד טרעװ
 ןיא קנעש ןופ .הנויח יא טיצ סָאװ
 רעד ןיא .טָאטש רעשיסורסייוו.שידיי ַא
 טלֹוּב ךיז ןזײװ גנולייצרעד רעקיזָאד
 ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ יד סיױרַא

 ,תמא ןרַאפ שוח ןייז ,ןפַאש ס--.א ןופ
 . ױצסױרַא טינ םיא טּבױלרעד רעכלעוו
 ןיא סרעקנעש עשידי יד ןלעטש
 "טנעזעװעגז יד יװ ,טכיל ןרענעש ַא

 .מוא רעייז טימ

 טימ ,ןטײז עטוג ערעײז טימ ךיוא
 תמא םוצ עּביל ,טײקיצרַאהטוג רעיײז
 ינגלָאֿפ רעד ןיא .רקש םוצ האנש ןוא
 "ףיוה ןשיצירּפ ןיא, גנולייצרעד רעקיד
 יניא טלעוו עטרעדלישעג .יד ןיוש זיא

 יד .עשידיי ןייק טינ ,עדמערפ ַא ןצנַאג
 .עטיל "רעשינדָארַאנש רעד ןופ גנוקריוו
 קלָאפ ןיא ןייגז וצ םיא טּביײרט דוטַאר
 יד רעּביא קעװַא ךיז טזָאל רע ,"ןײרַא
 - ןּבעל) דנַאלסור:לַארטנעצ ןופ רעפרעד'

 םעד וצ וצ ךיז טקוק רע ואװ ,(עלוט
 ןשיסור םעד ןופ ןּבעל ןרעטיּב ןרעווש'
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 קידנעמענרַאפ טייצ עסיוועג ַא ,רעױּפ
 רעשידיי ַא ןיא רערעל ַא ןופ עלעטש יד
 ,װָאמערּפעי ןּבעל ףרָאד ַא ןיא עילימַאפ
 ןשיוצ 7--6 רָאיַא טכַארּברַאפ ןַאד
 ןיא ןרעטכַאש:רעטעּברַא ןוא םירעיוּפ
 יד ןשיװצ ךיוא יװ ,ןיסַאּב רעצענָאד

 יד ןוא רעטעּברַא עטסָארּפ עשיטָאטש
 טנעקַאּב ןוא *סעקַאיסָאּב, ענעפורעגיווַא
 יד ןוא ןּבעל םעד טימ ךעלדנירג ךיז
 :סקלָאפ רעשיסור רעטושּפ רעד ןופ תוגשה
 עריא ןוא טעּברַא ריא קידנלייט ,עסַאמ
 ;עלרָאפ טריזינַאגרָא .,ןעגנוגנידַאּבסנּבעל
 יד ףיוא ןוא רעפרעד יד ןיא ןעגנוז
 ןטסלופ םעד קידנעניוװעג ,סעטכַאש
 רעד ןופ שינעדנעטשרַאפ ןוא יורטוצ
 ּפָא רעשידיי ןייז ץָארט ,עירָאטידױא
 :כַאּבָאַאּב ןוא ןעגנורַאפרע יד .גנומַאטש
 ןשיניַארקוא ןופ ןּבעל םעד ןופ ןעגנוט
 רעטעּברַא ןשיטָאטש םעד ןוא ףרָאד
 לַאירעטַאמ ןכייר ַא ןּבעגעג םִיא ןּבָאה
 ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד רַאפ ךיוא
 םעד ןֹוא ,רעזעלסקלָאפ ןשיסור םעד

 טצונעגסיוא .ַא טָאה לַאירעטַאמ ןקיזָאד =
 עשיסור יד ןיא ןעלקיטרַא יײר ַא ןיא
 קרעװ ןלעיצעּפס ןייז ןיא ןוא ןלַאנרושז
 ,(1894) סינסקאװ 18002004/ הענסק8דִצ כמו

 ואו ,גרוּברעטעּפ ןייק ןעמוקעג 2
 עשיסור יד ןופ זירק םעד ןיא ןײרַא
 יקסנעפסוא ּבעילג טימ  "סעקיגדָארַאנװ
 :ערָאק רע טָאה םיא טימ סָאװ ,שארּב
 טָאה סָאװ ןוא 1888 טניז טרידנָאּפס
 .צסיורג ַא ןפַאש ןייז ףיוא טַאהעג ללכּב
 :עג טָאה רע רעכלעוו רעטנוא ,העּפשה
 ןשיסור םעד סיוא ןלעװָאנ ייר ַא ןּבירש
 ,"ףרע רעײנ ףױאל יװ ,ןּבעלסקלָאפ
 :עג טרעוװרַאפ) "ןסּפעשז ,"סעגרָאטי
 ,דנַא .א (רחנעצ רעד ןופ ןרָאװ
 יד ןופ ענייא ןעוועג זיא| עכָאּפע ענעי
 רע ןוא ,ןּבעל ס--ַא ןיא עטסכעלקילג
 | ,ןטעברַא עײנ וצ טײרגעג ךיז טָאה

 ,גָאלַאעדיא ןוא רעדנירגַאּב |

 ,גרוּברעטעּפ ןלא ןּבױהעגנָא

 :עשירעלטסניק ןוא עשיטילָאּפ-לַאיצָאס ן
 קעװַא ןוא דנַאלסור טזָאלרַאפ 2
 ןענעקַאּב וצ ךיז עּפָאריײא-ברעמ ןייק

 =רַא עקיטרָאד יד ןופ ןּבעל םעד טימ
 ןיא טייצ עצרוק ַא טגנערּברַאפ ,רעטעּב
 טּבעל רע ואוו ,ןרעּב ןיא ןַאד ,ןללרעּב
 עּביל ןייז ּבילוצ עידעגַארט ַא רעּביא
 ליו ,עניזוק ַא סיקסװָאלטישז םייח וצ
 =נוטוצּפָא ךיז דנַאלסור ןייק ןרָאפקירוצ
 םעד ןופ םי ןסיורג םעד ןיא ןעק
 .ןסיגפיונוצ ןּפָארט ַא יווח ,קלָאּפ ןשיסור
 ,?םיא ןיא ןדניװשרַאּפ ןוא םיא טימ ךיז
 גנוקריוו סיקסווָאלטישז רעטנוא רעּבָא
 טעּברַא רע ואוו ,זירַאּפ ןייק רע טרָאפ
 (1894 רעטעּפש  .רעדעּבניֵא סלַא
 רָארװַאל .ּפ ןופ ןרָאװעג ןדַאלעגנייַא
 .רַאפ סע ןוא רַאטערקעס-טַאװירּפ רַאפ
  ײד .(1900) טוט סוװָארװַאל זיּב ןּבילּב
 ןוא ןסיורג ןקיזָאד םעד וצ טײקטנעָאנ
 ןשיסור םעד ןופ רעיײטשרָאפ ןלעדייא
 - ת"רי א14 ףוס קנַאדעג ןכעלטּפַאשלעזעג
 / ן-ַא ףיוא טַאהעג ,סיוא טזייװ ,טָאה
 :רַאטש ךָאנ םיא ןוא גנוקריוו עפיט ַא|

 ,גנּוושנָא-טלעװ רעד וצ ןדנוּבעגוצ רעק
 רעד ןעװעג זיא ֹוָארװַאל רעכלעוו ןופ

 טייטש .ַא
 .ָאװער יד וצ ןעגנוָיצַאּב עטנעָאנ ןיא
 ,ןעגנומערטש ןוא ןעײטרַאּפ ערענָאיצול
 לײטנָא ןויטקַא ןייק טינ רעּבָא טמענ
 .קעיּבוס ןופ םימעט ּבילוצ ייס ,ייז ןיא

  ײס ,רוטַאנ רעכעלנעזרעּפ ןוא רעוויט
 ןשינעטלעהרַאפ עֹויטקעיּבָא יד ּבילוצ

 .ַאד ץנעדיזער רעשיזיוצנַארּפ רעד ןיא
 :סַּפ ןקיטלָאמעד ןייז ּבילוצ .טסלָאמ

 טינ ךיוא רע טכַארט דנַאטשוצ ןשיכ
 :עטיל ענעי ןייז ךישממ ןגעוו טסנרע
 טָאה רע עכלעװ ,ערעירַאק עשירַאר
 .ןטכיזסיוא ןוא ץנַאלג ליפ וזַא טימ

 .גיא ךָאד
 םעד טימ קרַאטש ךיז רע טריסערעט

(5 
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 טמוק .,ךיירקנַארפ ןיא ןּבעל ןלַאלצָאש|
 יד טלמ גנורירַאּב רעכעלנעזרעּפ ןיא
 עטסדנטײדַאט
 ןוא רעגַאל ןלַאקידַאר ןשיזױצנַארּפ
 .רַא טייצ וצ טיײצ ןופ טכעלטנפערַאֿפ

 רעד ןיא ןדנַאטשוצ יד ןגעװ ןעלקיש
 ןײמעגלַא ןגעוו ןוא קילּבוּפער רעטירר
 עשיסור ןיא ןגַארפ עלַאיצַאס:שיטילָאּפ
 טפיוהרעד .ןלַאנרושז עוויסערגָארּפ
 ןעגנושרָאפ טימ ּטָא ךיז רע טיג רעּבָא
 יד ןופ ןעגנופַאש עקיטסײג יד ןופ
 טיירג ןוא ןסַאמסקלָאפ .עשיזיוצנַארפ

 =ןסיו ןרעסערג ַא רַאפ לַאירעטַאמ וצ
 ִלַאּפ:לַאיצָאס ןופ קרעװ ןכעלטפַאש

 ןעגנַאלקּפָא יד ךרוד ,רָאלקלָאפ ןשיט
 לֵא ןייז ןיא ןעגנוגעווַאּב עיינ יד ןופ
 תועּפשה יד קנַאדַא ןוא םייה רעשידיי רעט

 עינָאלַאקטנַארגימע רעשידיי רעד ןופ
 :ַאּב לָאמליײט טָאה .ַא סָאװ ,ןרעב ןיא
 זייווכעלסיּב ,ןיקסווָאלטישז ּבילוצ טכוז
 רעשידי רעד וצ טרעטנעענרעד ךיז
 :יסור ענייז ןיא ךיז -,ערעפס:ןסערעטניא
 עשידיי וצ טרעקעגמוא ןעגנולייצרעד עש

 רעשידיי ַא ןיאק ,"קרעט לדנעמי) סעמעט
 סעצרּפ ןופ םשור ןרעטנוא ןוא ("עילימַאפ
 רענענישרע טלָאמעד רעד ןיא) קרעוװ
 רעשידיי רעד וצ ךיוא--(עּבַאגסיוא:ײליּבוי
 :עג רעהַאזיּב רעכלעוו ןֹופ ,רוטַארעטיל

 רענעי וצ .טדמערפרַאפ ןצנַאגניא ןעוו
 ,ּב"טּפ ,"דניירפ, ןיא טכעלטנפערַאפ טייצ
 .ןשיװצ ,שידיי ןיא םיריש עטשרע .ענייז

 רעד סניטיקינ ןופ גנוטכידרעּביא ןַא יז
 יױ/ טסַאפרַאפ ,"קיטרֵאפ זיא רבק
 :עג ןעמונעגנָא דלַאּב זיא סָאװ ,"העובש
 :ענַאיצולָאװער רעשידיי רעד ןופ ןרָאװ
 עשיד" יד סלַא טּפַאשרעטעּברַא רער
 ןבילּברַאפ םויה:דע זיא ןוא עזעילעסרַאמ |

 רעתמא ןַא רעּבָא ."דנוּבח ןֹופ ןמיח רעד
 ?עג רוטַארעטיל רעשידיי רעד צ הּתוש
 :ַאּפ רעשיריטַאס ןייז ןרוד טשרע ןרָאוװ

 ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ

 ,1904 "דניירפײ) "יאדמשאז רעד עמע

 יד/ ג"פ ,םרָאפכוּב ןיא ךיוא ןַאד
 ןכָאנ ,1905 ,(ב"טּפ ,"קעטָאילּביּב עייג
 .?קירוצ ,רעּבָאטקָא ןט:17 ןופ טסעפינַאמ
 ַא ןעמונעג ואוו ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעג
 2ַאב רערענַָאיצולָאװער רעד ןיא לײטנָא
 ,הטיש רעשירע:סע רעד ןופ גנוגעוו
 ?רֶא עטסקיטכיוו יד ןיא ךיז טקילײטַאּב
 ?רעד ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןופ ןענַאג

 ?עגסיֹורַא ,,סגנגפ (21046018ג ןיא טּפיוה

 ןרַאפ שיסור ןיא ךעלכיּב עניילק ןּבעג
 עשיסור יד ןופ ןּבעל םעד סיוא קלָאפ
 ךָאנ ךיז טריסערעטניא ,ןרענָאיצולָאװער
 עגַארפ רעד טימ קרַאטש רעיײז ץלַא
 רעשיסור רעד רַאּפ רוטַארעטיל ןגעוו

 ןגעו טכעלטנפערַאפ ןוא עסַאמסקלָאפ
 ענעדיײשרַאפ ןיא ןעלקיטרַא ייר ַא םעד
 :וצ סָאװ ,ןּבַאגסױא עשידָאירעּפ עשיסור
 ןטעּברַא עקידרעירפ ענייז טימ ןעמַאז
 רעטעּפש ייז ןדליּב טיּבעג םעד ףיוא

 ַא) ןוםקסעפ א אטעזג קרעװ סיורג ןייז

 םעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא ןופ ווּורּפ -
 סָאדװ עגַאליײּב ַא טימ ,"רעזעלסקלָאפ
 ,(1913 עװקסָאמ ,"המחלמ יד ןוא קלָאפ |

 :יךיי רעד ןיא רעמ ץלַא ןיײרַא ךיילגוצ
 :קיפרַאפ יז טוװרּפעג ,גנוגעווַאּב רעש

 ןיא, גנולייצרעד רעסיורג ןייז ןיא ןריס
 שיסור ןיא ,1907 "דניירפפ) "םָארטש
 ןנוא טיג רע ואו ,((39 םסתעסאפ קעס8

 ?עגפיוא קידעּבעל עירעלַאג עצנַאג ַא
 ?לדיי רעד ןופ ןּפיט ןוא רעדליב עטּפַאכ
 יא טָאה סָאװ ,"עשזריּב:ײטרַאּפפ רעש

  ענעי ןופ טייצ רעטױעדורעגפיוא רעד
 רעד ןופ טקנוּפנערּב םעד טעדליּבעג ןרָאי
 ןּבױהעגנָא ןיוא ךיז ןַאד .סַאג רעשידיי
 ,רָאלקלָאפ ןשידיי םעד טימ ןּבעגוצּפָא
 עשידיי:שיסור יד ןיא טכעלטנפערַאפ/

 רעד ןגעו ןעלקיטרַא ייד ַא ןּבַאגסױא

 טקילײטַאּב ךיז .גנוּפַאשסקלָאפ רעשידיי
 :ַארגָאנטע?שירָאטסיה רעשידיי רעד ןיא

 א
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 טריפעגנָא ,ּב"טּפ ןיא טפַאשלעזעג רעשיפ
 :ידעּפסקע עכעלטפַאשנסיוא עטשרע יד
 ץַארָאה ןָארַאּב ןופ ןעמָאנ ןפיוא עיצ
 ןשידיי ןופ קרעו יד ןעלמַאז ֹוצ גרוּבזניג
 לאוי טימ ןעמַאװצ ןוא ?רָאלקלָאפ
 ןיווָאדוי קינעמילּפ ןייז ןוא (עז) לעגנע
 ןילָאװ ןופ ןטקנוּפ 66 רעּביא טכוזַאּב
 .?ָאק עכייר טלמַאזעגפיונוצ ,עילָאדָאּפ ןוא
 :ייזװמ ענעטלעז ןוא עטלַא ןופ סעיצקעל
 :סקלָאפ ,(800 רעּביא) ןדי:בתּכ ןֹוא םיצפח
 םינוגיג ,רעדיל ,סעדנעגעל ,תוישעמ
 יד -- עיצידעּפסקע עקיזָאד יד = ,ווײזַאא
 טָאה -- זנוא ייּב טרַא ריא ןיא .עקיצנייא
 :ַאמ ןכייר רעייהעגמוא ַא ןּבעגעג םיא
 .קיזָאד םעד ןופ דנורג ןפיוא  ,לַאירעט
 םעד טכַארּבעג דנַאטש ּוצ לַאירעטַאמ

 סָאדש קרעװ סיורג ןייז ןופ לייט ןטשרע-
 ?סיואז) "םַארגָארּפ עשיּפַארגָאנטע עשידיי
 רעשיפַארגָאנטע רעשידיי רעד ןופ עּבַאג
 :צניג ץרעה ןָארַאּב ןופ ג"א עיצידעּפסקע
 :ַאוצ יקס--נַא .ש ןופ טסַאּפרַאפ ,גרֹוּב
 רעד ןופ רערעהוצ עּפֹורג ַא טימ ןעמ
 ;גיײוו .ש--ּב"טּפ ןיא עימעדַאקַא רעשידיי
 ,אירול ,י ,ןישקָאל .ש ,יקצידוי .א ,ןייטש
 ,ןַאמלעמיק .י ,רוגנַאקיּפ ,י ,ןיכיסזעג ,י

 ,רעיירש .ש ,ןַאמטכער .א ,יּברבר .י
 יב ףַארגָאנטע ןטסטלע םעד ןופ ריא
 :ַארגָאגטעשיגָאלָאּפָארטנַא ןשיסור  םעד
 רעכילרעזייק רעד ייּב ,םואעזומ ןעשיפ
 5 .ל עימעדַאקַא רעכילטּפַאשנעסיװ
 ,(258 ן"ז ,1915 ב"טּפ ,"גרעּבנערעטש
 יוזַא יו ,םיללּכ ץוחַא ,טלַאהטנַא סָאװ
 2037 ,רָאלקלָאפ ןופ קרעוװ יד ןעלמַאז וצ
 :ידיי עֶלַא סיוא ןפעש עכלעװ ,ןגַארפ
 ,םיגהנמ ,ןעגנוּבױלג ,ןעגנולעטשרַאֿפ עש
 ףירגַאּב םעד טימ ןדנוּברַאפ ןענייז סָאװ
 .טיוט ןויּב ןריוּבעג ןײז טנז שטנעמ
 המחלמ:טלעװ רעד ןופ ךורּבסױא רעד |

 טייקכעלגעמ יד ןּבעגעג טיג םיא טָאה
 :רַאפ טיירּב ןייז טימ רעטייוו ןיײגוצנָא

 טייקיטעט רעכעלטפַאשנסיװ רעטכַארט
 ,רַאלקלָאפ ןשידי ןופ טיּבעג ןפיוא
 ןיא לז ןוא ּבײל טימ ןגױצעגנײרַא
 יד רַאפ טעּברַאספליה רעכעלגנירד רעד
 רעטקיטכעמלופַאּב סלַא ,תונּברק:המחלמ
 עשיסור יד ןופ דנַאּברַאפפ םעד ןופ
 :ַאדוסָאג רעד ןֹופ ץוש ןרעטנוא "טעטש
 ןיא ןטלַאהעגפױא ךיז ,עמוד רעשיר
 - ןיא ךיז טָאה סָאװ ,םונהיג ןטכער עמַאס
 רעד רַאפ ןפַאשעג רעטרע:המחלמ יד
 ,ףליה קידנעגנערּב .גנורעקלעפַאּב רעשידיי
 ;רַאפ יד ,עלעירעטַאמ ןוא עשילַארָאמ
 טָאה ,תוליהק ןוא םיצוּביק עטקילגמוא
 לַאירעטַאמ ןכייר ַא טלמַאזעגפיונוצ רע
 - --?עיצילַאג ןּברוחש ךֹוּב ןסיורג ןייז רַאפ
 ןוא תופידר ,תורצ יד ןופ גנוּבײרשַאּב ַא
 ןעמוקעגסיוא זיא סע סָאװ ,תֹונוּברוח
 ןליוּפ ,דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןייטשוצסיוא
 :עגרעּביא שיערּבעה ףיוא) עיצילַאג ןוא
 םעד רַאֿפ ,ןָארטיצ .ל .ש ןופ טצעז
 2נָא המחלמ ּבײהנָא עמאס ,(ג"פ:לּביטש
 יד שידיי ןוא שיסור ןיא ןּבירשעג
 ײװצ ןשיװצ+ עדנעגעל עשיטַאמַארד
 טכעלטנפערַאפ שִיערּבעה ףיוא) "ןטלעוו
 קילַאיּב .ג ,ח ןופ גנוצעזרעּביא רעד ןיא
 שידיי ףיוא ;1 "הפוקּתהא רעװקסָאמ ןיא
 נָא זיא סָאװ .,(1919 ,ענליוו ןיא סױרַא
 ןיקסװַאלסינַאטס ןופ ןרָאװעג ןעמונעג
 :עט ןשירעלטסניק רעװקסַָאמ ןרַאֿפ
 טשינרָאג זיא ןופרעד רעּבָא ,רעטַא

 =עּפש ענייז ןופ ךיוא יו ,ןעמוקעגסיורַא ,
 יז ןלעטש וצ ןליופ ןיא ןווורּפ ערעט
 רעד סיוא ;עניּב רעשידי רעד ףיוא

 לקיצ ןייז ךיוא טמַאטש טייצ:המחלמ
 ,םיור ןופ םערוט רעד, תוישעמסקלָאפ
 טשרעוצ) קרעװו עטסנעש ענייז ןופ סנייא
 ,(1920 עגליוו ,"ךוּב-רעטייווח ןיא טקורדעג
 :עגנײרַא עיצולַאװער:ץרעמ רעד ךָאנ
 רעשיטילָאּפ רעד ןיא רעדיוו ךיז ןפרָאו
 .טריפנָא ייר ַא ןיא ןּבילקעגסיוא ,טעּברַא
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 :וצסיוא ןעמוקַאּב ,סעיצוטיטסניא עקיד
 .=מורַא ,סעיסימ עשיטילָאּפ עקיטכיוו ןריפ
 ?יִגֲא וצ ,ּבוג רעװעילהָאמ ןיא ןרָאּפעג
 ?סגנודנירג רעד וצ ןלַאװ יד תעּב ןריט'
 ײטרַאּפ רעשיר"ס רעד רַאפ גנולמַאזרַאפ

 :כרוד ײטרַאּפ רעקיזָאד רעד ןופ ןוא
 ?רע רעד ןיא טַאטוּפעד סלַא ןעגנַאגעג
 ךָאנ ,דנַאלסור ןופ עטנַאוטיטסנָאק רעטש
 טינ ,עיצולָאװער רעשיטסיוװעשלָאב רעד
 :עצ רעד ןופ ןקערש יד קידנגָארטרַאפ
 ןײלַא ןוא המחלמ:רעגריּב רעטרעקַאלּפ
 ?סיװעשלָאּביטנַא ןייז ּבילוצ רעכיז טינ
 1918 טסּברַאה ןיא ,עיצַאטנעירָא רעשיט
 ךָאנ ןַאד זיא סָאװ ,ענליוו ןייק ןעמוקעג

 יַאּפקָא רעשטייד רעד רעטנוא ןעוועג
 לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג ָאד - ,עיצו

 . וטלוק ןוא ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןיא
 ,טָאטש רעד ןֹופ ןּבעל ןלער יד ךָאנ

 ,ענליו ןיא געט:לירּפַא עכעלקערש
 ןעמוקעגמוא זיא סע עכלעװ תעשּב
 ךיז ,רעטייוו .ַא דניירפ רעטנעָאנ ןייז
 ,קצָאװטָא ןיא טייהרעקנַארק טצעזַאּב
 ?עג ,שירַארעטיל ליפ רעייז טעּברַאעג

 :רעד "טנעמָאמ, ןיִא ךָאװ עדעי טקורד
 ,תונורכז ,תוישעמ עשידיסח ,ןעגנולייצ |

 עקידנעטשלופ ַא טיירגעג ,ןעלקיטרַא
 .ענייז ןופ עּבַאגסױא עשידיי
 רעטיור רעד ןופ שרַאמנײרַא םעד תעשּב
 םעד טזָאלרַאפ קצָאװטָא ןייק ײמרַא
 טצעזַאּב ןוא טרָארוק
 ,שטיוורוה ,מ ר"ד ןופ קינילק רעד ןיא
 ףיוא ןּברָאטשעג גנולצולּפ זיא רע ואוו
 טָאה רע סָאװ ,גנולמַאזרַאפ ַא ךָאנ ןגרָאמ
 . ?סיהי עשידיי ַא ןדנירג ֹוצ ןפורעגפיונוצ

 ןיא טּפַאשלעזעג עשיפַארגָאנטע:שירָאט
 האווצ ןייז ןיא השורי טגָאזעגּפָא ,עשרַאוװ
 םיא ךרוד רעד ןגעמרַאפ ןייז ןופ טפלעה ַא
 :ַארגָאנטעשירָאטסיה רעטעדנירגעג 1919
 רעד ,ענליוו ןיא טפַאשלעזעג רעשיפ

 ןַא ןוא ּב"טּפ ןיא טפַאשלעזעג רעּבלעז

 .ןסקַאװעגסױא :טעטירַאלוּפ -

 "עפורט רענליוא רעד
 ,(עשרַאװ ןיא ןַאמרעה דוד ןופ ישזערי

 .קרעוו

 עשרַאװ ןיא ךיז

 עיפַארגָאנטע רַאּפ טלַאטשנַא רעכעלנע

 טױט רעד י"א ןיא עיגָאלָאעכרַא ןוא
 ןיא םשור ןפיט ַא טכַאמעג טָאה .ַא ןופ
 ,היול יד .טלעװ רעשידיי רעצנַאג רעד
 טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה סע רעכלעוו ןיא
 :בוטכיר ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עלַא
 ,עטסקגיל יד זיּב עטסטכער יד ןופ ,ןעג
 . ךוא ,טנַאזָאּפמיא רָאג זיּב ןעוועג זיא

 - הרובק וצ ןרָאװעג טכַארּבעג זיא רע
 ץרּפ ,ל * דניירפ עטנעָאנ ענייז ןּבעל
 - צלַא יד רעּביא ןוא ,ןָאזעניד בקעי ןוא
 -טלעטשעגפיוא 1923 זיא םירבק יירד
 עלַא ןיא ."ץרפ להוא, רעד ןרָאװעג
 =עגּפַא ןענייז בושי ןשידיי ןופ רעטרע

 ,ןעגנולמַאזרַאפ : רעיורט ןרָאװעג ןטלַאה
 יד טריטסעפינַאמ טָאה קלָאפ סָאד ואוו
  =עדיא ןקיזָאד םעד ֹוצ טפַאשּביל עפיט

 :עטשטּפירש ןוא רעוטסקלָאפ ןשיטסילַא
  ָאּפ ס -- ַא זיא רעייהעגמוא רָאג ,רעל

 .רעד ךָאנ
 =עֵל רעשיטַאמַארד ןייז ןופ גנוריפפיוא
 רעד רעדָא ןטלעוו/ ייווצ ןשיװצ ,/ עדנעג
 .ךרוד םישלש וצ ערעימערפ) "קוּביד

 רעד רעטנוא

 ןופ עיצַאסנעס יד ןרָאװעג זיא סָאװ
 .ףשמ ןיא זיא ןוא רעטַאעט ןשידיי םעד
 .+רעּביא ַא טימ ןעגנַאגעג רָאי רָאּפ ַא ןופ
 - ןופ רעטרע עלַא ןיא גלָאפרע ןקידנשַאר
 ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא בושי ןשידיי
 רעװקסָאמ רעד ןיא שיערּבעה ףיוא ךיוא
 =פיוא רעד ןיא שטייד ףיוא ,"המיּבה,
 שילױּפ ףיוא ןוא טדרַאהנייר ןופ גנוריפ
 ךופ ישזער ןוא גנוצעזרעּביא) 5
 רעייז קידנפורסורַא ,(ןײטשנרַא קרַאמ
 פקיטרַא ןופ רוטַארעטיל .עסיורג ַא

 ןרענעלק ַא ךס ַא .סעיזנעצער ןוא ןעל
 / ףגעְרַאפ טינ ןייז טַאהעג טָאה גלָאפרע
 גָאט ןּבעל ןשידיסח ןופ עמַארד עטקיד
 ךופ גנוטעּברַאַאּב רעד ןיא "טכַאנ ןוא
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 םגה ,ענזיצַאק .ַא דניירפ ןטנעָאנ ןייז
 יװ רעכעלטייהנייא יז זיא שירעלטסניק
 ןטוגַא ןּבעגעג טָאה ןוא "קוּביד רעד
 .?סקע רעד רַאפ לַאירעטַאמ ןשיטַאמַארד
 "רעטַאעט רעזנוא ןופ עניּב:טנעמירעּפ
 רעד רַאפ גנוטײדַאּב ס--א --- ,י"נ ןיא
 ?עטקַארַאכ טרעוו רוטַארעטיל רעשידיי
 ,רעלמַאז ןעמָאנ םעד ךרוד טריזיר
 .ןיא ןיוש ,ןּבעגעג םיא טָאה ץרּפ סָאװ
 ,שידיי ןיא קרעװ ןדנטײדַאּב ןטשרע ןייז
 רעדײ עמעָאּפ:סקלַאפ רעשיריטַאס רעד
 ןצנַאג ַא זנוא רַאפ רע טנפע ,"יאדמשא

 עיזַאטנַאפ-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ רצוא -
 רענעי ןגעוו ןעגנולעטשרָאפ עריא עגונּב
 ןגעו ,ןדעףג ןוא םונהיג ןגעוו ,טלעוו
 --ווײזַאא ארחא?ארטס רעד ןופ טלעוו רעד
 רעד ןופ עידעּפָאלקיצנע עתמא ןַא.
 טריּפורג ,עיגָאלָאנָאמעד:סקלָאפ רעשידיי
 -חנ) "רעלעמעג עשיטסַאלּפ עירעסַא ןיא
 ןקעווצ יד רַאפ טצינעגסיוא ,(יקצולירפ
 . :יטומטוג רעכעלטּפַאשלעזעג:לַאיצָאס ןופ
 םעד ןופ רעטקַארַאכ רעד ,עריטַאס רעק-

 ןיא קורדסיוא םוצ ךיוא טמוק רעלמַאז |
 ,"קוּביד רעד קרעװ ןטסרעלוּפָאּפ ס--א
 ןכײר ַא טימ ןדָאלעגרעּביא זיא סָאװ
 ,תוישעמ ,ןעגנוריפ ,ןעגנוּבױלג לַאירעטַאמ
 רעקיטייצרַאפ רעד ןופ ןעעדיא ,רעדליּב
 ?ייֵלַּפָא טינ ןעק'מ םגה ,טלעװ רעשידיי
 ןטיירּב ןוא גנואווש ןכיוה םעד- ןענעק
 טָאה עכלעוו ,עירעטסימ רעד ןופ םענרַאּפ/
 עלָאר עשירָאטסיה ַא טליּפשעגּפָא רעכיז
 ןשידי םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 קרעװ .עשיַאזָארּפ ענייז ןיא .רעטַאעט

 =ער יד ןעגנולעג סרעדנוזַאּב םיא ןענייז
 :רַאפ רעד ןופ ןעגנורעדליש עשיטסילַא/
 טימ טלעװ רעשידיי רעטלַא רעטרעווילג
 ,ןשטנעמ עכעלרע עוויַאנ:שידניק עריא
 ?ליש ,תוגשה עכעלרעטלעלטימ עריא טימ
 טכע ךרוד עטנכייצעגסיוא -- ןעגנורעד
 2רַאה ןוא טעטיוװיטקעיּבַא רעשירעלטסניק
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 ַא ןיאא ,"קרעט לדנעמז) רָאמוה ןקיצ
 +טסניק ַא וצ ,(,דנַא .א "עילימַאפ רעשידיי
 ךיוא ךיז רע טּביײהרעד טפַארק רעשירעל
 :סקלָאפ ןשיסור ןופ ןלעװָאנ ענייז ןיא
 :עגרעּביא טינ שידיי ןיא ךָאנ) ןּבעל
 ןרעו טנכערעגוצ ןענעק עכלעוו ,(טצעז
 רעשיסור רעד ןֹופ ןרעטסומ יד וצ
 עסיורג ןייז ,רוטַארעטיל "רעשיקלָאפ
 :טנפערַאפ טשרעוצ) "ןערענָאיּפ, קינָארכ
  זיא (5 - 1904 ,8004048 ןיא טכעל
 םעד ןוא הביבס יד ןרעדליש וצ ווּורּפ ַא
 יד ןוא עיגָאלָאעדיא יד ,רעגייטשסנּבעל
 ,הלּכשה רַאפ רעּפמעק יד ןופ קיטע
 ?פױא ןרָאי רעק*70 יד ןיא ןּבָאה סָאוװ
 אב ,טלעוו עשידיי עטלַא יד טרעדורעג
 ןטסנידרַאפ יד ןענייז סיורג סרעדנוז
 רע ;רָאלקלָאפ ןשידיי םעד רַאפ ס--ַא
 יד ןופ רענייא ןעװעג רָאנ טינ זיא
 =געטשרַאפ טקעוװעג ןּבָאה סָאװ ,עטשרע

 רעשידיי רעד רַאפ סערעטניא ןוא שינעד
 ?דנַאהּפָא ,ןעלקיטרַא ךרוד גנופַאשסקלָאפ
 :םרוד ךיוא טָאה רָאנ ,ןטַארעּפער ,ןעגנול
 :מַאז עקיטכיו רעייהעגמוא ַא טריפעג
 ןופ ןטיּבעג עלַא ףיֹוא טעּברַא:סגנול
 ןוא עיפַארגָאנטע ןוא רָאלקלָאפ ןשידיי
 טעּברַאַאּב לַאירעטַאמ ןסיֹורג ַא רעייז
 ,ךעלטּפַאׂשנסיװ ןוא שיטסירטעלעּב

 "ןעטפירש עטלמַאעג , יד ןענײז שידיײ ןיא
 "ג"פייקס--נַא, ןיא .ּב 15 ןיא סױרַא .ִא ןופ
 ,קרעּבערש יש ןופ ג"פ םעד ךרוד טריפעגסיוא)
  "לַאװק ןעגיּבייא ןופ, 1 :(25 -- 1920 ,עשראוו
 עשידיסח ,ליומסקלָאפ ןוא םירפס ןופ סעדנעגעל)
 ןעמַארד 111--11 ;(תוישעמסקלָאפ עשידננתמ ןוא
 . גָאט, ,("קוּביד רעד,) "ןעטלעװ ייוװצ ןעשיוװצ ,)
 ,"ןוז ןוא רעטָאפ,) סעידעמָאק ןוא ("טכַאנ ןוא
 ן("עדײז רעד  ,"הריד רעװיטַאריּפסנָאק א ןיא,
 יידיי רעד,) "עיצילאג ןּברוח; 1 -- ש --{ש
 ,אניװָאקוּב ןוא עיצילאג ,ןעליױּפ ןופ ןגרוח רעש
 .לֵא יד ףיוא ץ11 ;שץיזערּפ--דערּת ךוּבגָאט ןופ

 לעדנעמ , ,"ןיכעק יד חנח, :ןלעֹװָאנ) *תודוסי עט
 ,גרעּביא -- "קנעש ןיא , ,"רעדניקפיטש , ,"קרעט
 *רעדיל ןוא ןעקסערָאמוח, .ׁש111 ;(רעשטייד .קחצי
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 ,ינושרעג ןופ עטצעזעגרעּביא ךיוא)
 ;?םָארטש .ןיא , 18 ; (רעלימ-ץלָאה ,שטיװָאּבוקַאי

 ןגעװ ןוא עשיפַארגָאיּבָאטװַא) ?תונורכז, 8

 ,װָארװַאל ,טוטיטסגיא-רעטסַאּפ ,יקסלָאקָאטנַא קרַאמ

 ,וװָאנילּב יַאלָאקינ ,ידַארנָאק ינעגװעי ,ָאסנַאמעלק
 "תונורכז, 241 ;(ס"ממ ןוא יקסווָאלטישז ,ץרּפ
 ולָאװער רעשיטסיװעשלַאּב רעד ןוא ןָאּפַאג ןופ)

 עטשרע יד,) "ןערענָאיּפפ 24111--24611 ;(עיצ

 ינוא 214 ;("רעכערּבנעמיוצ יד, ןוא "בלַאװש

 ןוא רָאלקלָאפ, 24 !(ןלעװָאנ) "עקסַאמ ַא רעט
 ןעלקיטרַא ןוא  ןעננולדנַאהּפָא ?עיפַארגָאנטע
 רעשידי רעד ןופ ןגײװצ ענעדײשרַאפ רעּביא

 ,רעגײטשסנּבעל ןשידי ןטלַא ןוא גנופַאשסקלָאפ

 =רעּביא לײט ןטסערג םוצ ןוא טלעטשעגפיונוצ |
 יוצ ןופ המדקה ַא טימ ,ןעזײר ,ז ןופ טצעזעג
 ײדנַאהּפָא סיקסװָאלטישז ,ח ר"ד ןוא רעלעטשפיונ
 רעשיטילָאּפילַאיצָאס רעד ןוא יקס--נא, גנול
 ײר א ןעזעגסיוארָאפ ךָאנ ןרעװ סע ,(*רָאלקלָאפ

 ןעלקיטרא ענעדײשרַאפ ןופ דנעּב עקידרעטייוו

 רעשיסור רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה .ַא סָאװ

 ענַײז ןופ ןוא ,עסערּפ רעשידיי=שיסור ןוא
 יַאֹב רעכלעװ ,ּב"טּפ ןיא ,לשמל ,יװ ,ןוויכרַא

 ײז ןיפ ,וירב 222/ ןופ :טײטש

 רענעפרָאװעגנָא שיטַאמעכס ַא ,ךעלכיבציטָאנ 3

 שיסור ןיא ןדיינתּכ ט--ַא 184 ; עיֿפַארגָאיּבָאטװַא

 .רַאמ טי לָאמנײק ךָאנ לײט םוצ ,שידײ ןוא
 םעד סיוא ןעגנורעדליש ,לשמל יװ ,עטכעלטנפע

 ןסיורג ַא רעײז ןופ ;סרעּבערגנליױק יד ןופ ןּבעל = |

 ,ןדייבתּכ 32 -- לַאירעטַאמ ןשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה

 רענעלּפ ,וירכ ןוא ןטנעמוקָאד ענעדיישראפ -

 ב"מז ןלעיצעּפס ַא רַאפ א"צ ,ןטעּברַא עײג ראפ
 קיזומיהנותח ןוא רעלַאגָאגַאניס ,רעשידיסח .ראפ
 םינזח ,רעמועלק ,רעײטשרָאפ עשיסַאלק עריא טימ

 ,רעדליב ןוא סעינַארגָאיּב ערעײז טימ ,וו"זַאא
 5 ןיא טעּברַא רעטכַארטרַאפײטײרּב א רַאֿפ ןַאלּפ
 ענייז ןופ ןטַאטלוזער יד ןופ דנורג ןפיוא ּב

 יד; ט"א ןלַאירעטַאמ עשיפַארגָאנטע עטלמַאזעג
 א ,"ןּבעל ןזעיגילערישירעגייטש רעיײז ןיא ןדיי
 ,ט"שעּב םעד ןגעװ עמעָאּפ א ןופ טנעמגארּכ
 ןוא 17--1914 דָאירעפיהמחלמ ןוֿפ ןלַאירעטַאמ
 "נוזַאֹּב ס -- ַא ןופ טײציעיצולָאװער רעד ןופ

 'רַאפ וצ ְךָאנ זיא שידי ןיא ןבַאגסױא ערעד
 *עגסױרַא ,ןטפירש עטלמאזעג ,3 א :ןענעכײצ
 ײליּבוי ןשירַארעטיל ןקירע+25 ןיײז וצ ןּבעג
 יד, רֹוׁשָארֹּבַא 1911 ב"טּפ ,"ארזע, ג"פ ןופ
 יד, 11913 י"נ ,"דנַאלסור ןיא םירג עגיטנייה
 ,ןעזײר ,ז ןופ .זרעּביא ?גנופַאשסקלָאפ עשידיי

 יד, לַאנרושזישדוח וופ קורדּפָא רעטַארַאּפעס

 בנולמאז עבײלק א 41921 ענליװ ,"לוש עיינ נעקראַסאָל, 
 טשרַאװ + ,"קעטָאילביּב-לַאסרעװינוא , ,ןעגנולײצרעד
 יי ,דנא - ,א ,2

 ,יב ענלצנײא ץוחַא ,ןענײז שיסור ןיא
 עטלמאזעג ענייז ,1905 ב"טּפ ,0230882381 יװ
 ג"פ םעד ןופ ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא קרעװ
 המחלמ רעד ּבילוצ רעּבָא ,ּב"טּפ ,110008316316

 יד ףױא טלעטשענּפָא עבַאגסױא יד ךיז טָאה

 .ב 5 עטשרע
 רעײז ךרעייפל זיא .א רעּביא רוטַארעטיל יד

 =סגנוטייצ ןופ טּפױהרעז רעּבָא טײטש;ּב ,ךיר
 עשידי רעצנַאג רעד ןיא ןבירשעג ,ןעלקיטרַא
 ףוא טיוט ןיײז ךַאנ ןכַארּפש עלַא ףױא עסערפ
 יקיטכיװ יד ,טײצרָאי ןַײז ןופ גָאט ןיא רעטעּפש
 ,1885 8008049  ,וערַאזַאל ,מ :ןענײז עטס
 ךיא ,1808200280460180 ,ןיּפיּפ ׂש1 -ש

 סָאד, ,ןירגַא ר 1894 ,םםסזחעאט !8קסחעז
 יד, ,ןײטשנָארּב .ע 0111 ,19005 "ןעּבעל-

 ,"עסאמ רעשידי רעד ןופ רעּבײרשײרעגיײטש
 ןיא ,רֹּבִא ,זילע ;'8 ,1905 ,8004048 ןיא
 ,20 ,גרעבנצ 31 ,19070 !?מק. טקעבהמ

 =-- 54 ז"ז ,1910 ,"ּבעל עײנ סָאד, ;6 1
 ,יקצולרפ חנ 6

 ןופ לכיב *יקס--נצ8 1
 ,וירב עטצעל ס-- א טלַאהטנַא) 1921 -- 0
 *ַאש חמצ ר"ד ןופ ןעלקיטרא ןוא תונורכז

 .בקעִי ר"ד ,ןָארטיצ ,ל .ש ,יקסנול .ח  ,דַאּב
 'ןוא האװצ ס -- א ,טילַאש השמ ,יקסדָאגיװ

 ןמלז ןופ עיפארנָאיּב רערעיונעג א ןופ ווּורּפ א

 "קוּבד, ןגעװ ןעלקיטרא עירעס א ןַאד ;ןעזײר

 ,סוינילראק .ב ,שטיװָאלאגעס ,ז טילַאש ,מ ןופ
 ס--א ,ןיקלע ,מ ,ןָארטיצ ,ל ,ש ,יקסװערָאמ .א

 . ןופ םינוגינ ןוא רעדליב ,יקוּבד , ןגעװ וווירּב
 ,"לוש עײב יד, ,ןעזײר .ז ;(גנוריפפיוא רעד

 . = 36 ז"ז ,1 "שרוח, שטיװָאּבוקַאי ,ל ,א 0

 ,ןילטײצ ללה 110  ,ןענָאזעניד וצ ירב 2

 יָאמ, ךאנַאמלַא ,",א .ש ןופ געװסנּבעל רעד,
 ..ןיו ,"קיטירק , .,רדנסּכלא {72--49 ן"ז /טגעמ

 ר"ד 124 1921 "טפנוקוצ, ,ןיטנע ,י {ו 'ה
 ,"טײצ , ,ןעלקיטרַא עירעס א  ,יקסװָאלטישז ,ח
 :?טנעמַאמ, ןיא טקורדעגרעּביא 21 -- 1920 ,י"נ

 ,ַאקסדָארָאגראש .פ ;ןטפיושטײצ ,דנַא ,א 5

 ,װיכרַא ס -- א ןגעװ ,81 ת8ק. 0402

 ,225 1911 "טנעמָאמ
 .,ענליו ,"ןּבעל ,

 ר"ד 120 ,"רעטעלב .טיל יד ןיא; טרירעפער
 .ימ ימ 1170 .ז ,1922 "טלעװײרעכיּב , ,יקצַאש .י

 +עריטסילאיצָאס א ןופ ןעגנורענירע , ,םוַאּבנעזָאר

 ,/גָאט, ,רעגינ .ש :רעטסיגער ,?רענָאיצולָאװ

 =רא ײר ַא ןופ לַאװסױא ןַא ;1925 11/} י"נ
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 םעד ןיא ןעמוקנײרַא טעװ .ַא רעּביא ןעלקיט
 ןופ טײרגעגוצ טרעװ .סָאװ ,"ךוּבײיקס -- נָא,

 : | ,?ג"פייקס -- גַא םעד

 -- 1807 0 ךוױּב יקסווָארטסָא
 ,עקדָארָאגינעװז ןיא ,ּבעג (

 :ילַּכ ןופ עילימַאפ ַא ןיא ,,ּבוג רעוועיק
 ,תובישי ןוא םירדח ןיא טנרעלעג ,שדוק

 1912 .,ןרנעטסקע ןַא ןעוועג רעטעּפש
 טרַאד ןופ ןוא לארשיײץרא ןייק קעװַא
 ןוא ןציקס טקורדעג .עקירעמַא ןייק
 עשידיא סָאדװ ,"םויהח ןיא ןעגנולייצרעד
 ?רַאװא ,"סערגנַאק ןעשידיא םעדא ,ײקלָאפ
 :צ"פ רעד ןיא רעֹוט רעוויטקַא ,?טייה
 רעד ךָא עקירעמַא ןיא גנוגעוװַאּב
 ;ער ,(לגילפ ןקניל ריא ןיא -- גנוטלַאּפש
 ןוא ןיטנע ,י טימ ןעמַאזוצ) טריטקַאד
 טפירשטַאנַאמ יד (יקצָאטסָאלַאיּב ,י .ּב
 ,י"ב) "רעפּפמעק רעשידיא רעגנוי .רעד;
 ,(שילגנע ןיא לײטּפָא ןַא טימ ,19-++7
 יג ,שטיװָארָאטנַאק םייח טימ ןעמַאזוצ
 עשידיאת יד -- גרעּבנעטַאװ ר"ד ,ןַאמיינ
 יי "ןעטפירשטַאנָאמ עשיטסילַאיצַאס
 :יטש עשירַאטעלָארּפ ידע ןֹוא (22--9

 ןופ ןַאגרָא) יטנעגויא ,(1920 טניז) "עמ |
 ,טנגי רעשיטסיסקרַאמ רעשידיי רעד
 יד ןיא טקילײטַאּב ךיז ןוא ,(1922  יינ
 ערעדנַא ןופ ןטפירשטייצ עשי--צ"ּפ:קניל
 :טָאר ,א ,ףלַא .ּב פ"א ךיוא ,רעדנעל
 ,רעדורּב ןייז -- ,ויטקעלַאק .א ,רעוועש
 (1918-1889) יקסװַארטסָא םירפא
 :ינָאגַאדעּפ עקינייא טכעלטנפערַאּפ טָאה
 ,יהרומה דהח ןיא ןציקס ןוא ןעלקיטרַא עש
 ?גָאטז רעקרָאוװינ ,"ביבאהא ,יתירחש;

 -- ,י"ב ןיא ןּברַאטשעג

 --1887 ןוושח ה"כ) לארשי ןַאמסָא
 :רַאװ ,ווָאקשיװ ןיא .ּבעג (

 רעשידמולשידיסח ַא ןיא ,טנגעג רעוועש
 ?עג ,רדח ןיא ןָא רָאי 3 ןופ .החּפשמ
 רערעג ַא ,רעטָאפ ןטימ ךיוא טנרעל
 רעטסירפ רעד ןיא םיא טָאה סָאװ ,דיסח

 ,הביבס י

 =ערּבעה רעטלַא רעד טימ טנעקַאּב טנגוי

 =?השעמ עריא טימ ,רוטַארעטיל רעשִי
 :רעד ,רעטָאפ ןופ ;תודגא ןוא ךעלמירפס
 ?עגנָא ךיז דמלמ ןייז ןופ רעּבָא טּפיױה
 ?על ןוא תוישעמסקלָאפ ליפ רעייז טרעה
 יד יירט ןעװעג רָאי 17 ןיִּב סעדנעג
 רעשידיסח ןייר רעד ןופ סעיצידַארט

 רעד טימ טנעקַאּב ךיז ןַאד
 תופידר ןענַאטשעגסױא ,רוטַארעטיל רעיינ
 טריטויבעד 1906 ,תוסרוקיּפַא ןייז רַאפ
 :טייצ ללה ןיא השעמ רעשידיסח ַא טימ
 עג ןַאד ,"טַאלּבנעכָאװ ןעשידיא, סניל
 / רערעל רעשיערּבעה רָאי רָאּפ א ןעוו
 :ירעמַא ןייק קעװַא 1909 ,עשומָאל ןיא
 ךעלהשעמ ןוא ןעלקיטרַא ןּבירשעג ,עק

 ?ידיא} ,"סדנוק ,"טַאלּבעגַאט ןעשידיי,ןיא !
 ןייק ןעמוקעגקירוצ 1911 ,?קלָאפ ןעש
 ,עקירעמַא ןיא רעדיוו 1913 טניז ,ןליוּפ

 / ןיא רָאי 5 יירערעל טימ ןעמֹונרַאפ ךיז
 רָאי ַא ,עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא:טָאל
 ברעמ:ןופצ ןטסקע םעד .-- לעטַאיס ןיא
 רעד רַאפ ,ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןופ
 עשידיסח 60 םֹורַא טכעלטנפערַאפ טייצ |

 רעד עקינייא ןוא ?סדנוקח ןיא תוישעמ
 םולשא ,יּפַאלרוק עלעשריהפ) ןעגנולייצ
 ןיא ("דמלמ ּבייל?טנוּבע ,?סעקלַאכימ
 טניֹואוועג ןַאד ,ײגָאט, ןיא ןוא ?ירבעהח
 רַאפ ןּבירשעג ואוו ,י"נ ןיא רָאי רָאּפ ַא
 עשידיסח "גָאטא ןופ ןרעמונ:גָאטיײרּפ יד
 סָאד ,ןעגנולייצרעד עכעלמיטסקלָאפ ןֹוא
 "תוישעמ סדמלמ ּבייל:םנוּב ןופש טײא בור
 =ערג יד) "תומש עטלַא רעלעק ןופ, ןוא
 הליד ףסוי יּברװ :ןענייז יז ןופ ערעס
 ,"עלעסָאיז ,"רעריפרעטנוא ידח ,"אנייר
 דודק ,"עשוז 'ר יּבר רעד, ,"שוק רעדז
 ןוא סחנפ יּברא ,"םיקו יח לארשי ךלמ
 ןיא קידנּבעװנײרַא ,(,דנַא ,א "ןוז ןייז
 עדנעגעלסקלָאפ רעד ןופ וויטָאפמ םעד
 =דליו רעקיטכערּפ רעד ןופ רעדליּב
 .א .,עקירעמַא:ברעמ ןופ רוטַאנ רעכייר
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 | טכעלטנפערַאפ ךיוא | טָאה
 ןיא עדנעגעל עשידיי ידז גנולדנַאהּפָא

 ןיא) "ןכָאּפע ןוא ןעמרָאפ עריא עלַא |
 טקילײטַאּב ךיז ,("טפנוקוצא ןוא ?ירבעהז

 - טצעזעגרעּביא ,"ראדהז ןוא "ןרוּתהח ןיא |
 רעּביא/ סלײלרַאק סַאמָאט שידיי ףיוא
 ,ןדלעה
 ּעטבישעג רעד ןיא עשיונרעה
 1922 טביז ,(טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ
 סלַא ,עינרָאפילַאק ןיא רעדיוו טניואוו |

 ךעלרעי טכוזַאּב "גָאטװ ןופ רעטערטרַאפ
 טּבײרש ןוא ןטַאטש עקידברעמ 14 יד
 .ןְּבעל ןשידיי ןקיטרָאד םעד ןגעוו

 ---1880 םורַא) רתטא .
 ַאירַאמ) ץישפ יל הּכלמ ןופ םינָאדװעסּפ
 :מ ו ר פ ןַאמ ןטשרע ןטיול ,(ַאנװעלװַאקַאי
 בג ןַאמכיװןןטייווצ ןטױל ,ןיק
 ןיא ,קסנימ ןיא
 :שיטַאּבעלַאּב ַא
 ;ימַאּפ רעשירחוס
 ,רעטָאפ ריא .עיל
 ןוא ןדמל ַא דיי ַא
 :ַאּב ַא ,ליּכשמ ַא

 לעב  רעטנַאק -
 .,טָאטש ןיא האירק -
 2עג ןילַא  טָאה

 יד ;עזָארּפ ןוא רעדיל עשידיי ןּבירש
 ?עצַאק - רענליוו יד ןופ טמַאטש רעטומ
 :ַאּב רָאי 11 ויּב ,סמָאר ןוא סנגיוּבנלעג
 ,םייה רעד ןיא גנויצרעד עשידיי ַא ןעמוק
 טנעקעג ,שיערּבעה ןוא ךנּת טנר/,לעג
 .,קיבייוסיוא ףיוא "ןויצ תבהא , סֹוּפַאמ

 ?םיג רעקסנימ רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןַאד = -
 :וועשזוטסעּב יד ףיוא טרידוטש = ,עיזַאנ

 לָאמ עכעלטע .גרוּברעטעּפ ןיא ןסרוק
 .קעל טרעהעג ,דנַאלסיוא ןייק ןרָאפעג
 ,טעטיסרעווינוא רענילרעּב ןיא סעיצ

 געט ןעוועג ןוא ידנוּבש ןיא ןיירַא 1201 |
 ,ןיטסידנַאגַאּפָארּפ סלַא טּפיױהרעד קיט |

 ;טעּברַא עשירַארעטיל עטשרע עריא ןופ

 | ערעסערג ַא
 סּפירגא גיניק ןגעוו הדגא יד סָאקנעלָאר -
 .ײהדוחי ןופ רָאטַארוקָארּפ םעד רָאלּפ ןוא -
 ,"קעטָאילּביּב עיינז  ג"פ) -

  סָאד ןוא גנורעטעגרַאפנדלעה
(41913 . 

 ;97 זיז ,ענליוו ,"טלעוו

 ב"מז |

 פַאק ,וװ ןופ גנוצעזרעּביא יד ןעוועג ןיא

 ,(1904 ּב"טּפ
 עיצולַאװער רעשיסור רעטשרע רעד ךָאנ
  ?ועגנָא ןַא ןליּפש .וצ ןּבױהעגנָא 5
 . .ףעשידנוּב רעד ןיא עלָאר עוויטקַא ענע
 . ןוא ןירעטעּברַאטימ עטנעָאנ ,גנוגעווַאּב
 :עוא םעד ןופ ןיטנעדנַאּפסערָאק?עמוד
 טריטקַאדערטימ ,(?גנוטייצסקלָאפז) "רעק
 ,ןּבַאגסױא עשידנוּב ענעדײשרַאּפ יד
 - ,,דנַא ,א "ןעגַארפטײצח ,/טייצ עיינ יד,

 רעד טימ טּפיױהרעד ךיז קידנריסערעטניא ,

 :ַארפ:לוש רעד ןוא עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ
 :רַא ייר ַא םעד ןגעוו טכעלטנפערַאפ ,עג
 :ערגַא ןּבעגעגסױרַא 1910 ,ןעלקיט
 ןעגעו עגַארפ רעד וצק טעּברַא ערעסי

 יד/ ג"פ) "לושסקלָאפ רעשידי רעד
 - עגַאלפױא ע3

 :טלדנַאהַאּב עכלעוו ,(1917 גרוּברעטעּפ
 ,"לושסקלָאפ יד ןוא ךַארּפשרעטומ ידז

 / +ידיי רעד ןיא ךארפש ,עדמערפ יד .11
 רעפטנע ַא) "שידייז .,"לוש רעש
 יד/ .1/ ,(שידיי עק .תונעט יד ףיוא

  עשידי סָאד ןוא לושסקלָאפ עשידיי
 : ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה ,"קלָאפ

 ,ץנערעפנָאק:ךַארּפש רעציװָאנרעשט רעד

 . ןופ טקנופדנַאטש םעד קידנטערטרַאפ |
 טכירַאּב ַא ןֹוא ,םזישידיי ןשירַאטעלָארּפ
 ןיא טקורדעגּפָא ץנערעפנָאק רעד ןופ

 לָאמ עכעלטע -ןש ?טייצ עיינ,
 / ?סיוא ןייק טקישרַאפ ,טריטסערַא ןעוועג

 דילגטימ סלַא קיטעט ןעוועג ואוו ,דנַאל
 ,"דנוּבק ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ

 . רעד רַאפ ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ |
 .טקישרַאפ ןעוועג המחלמ רעד ןופ טייצ

 - / .ּבוג רענַאכַארטסַא ,רָאּביננָאװרעשט ןיא |
 :קירוצ 1917 עיצולָאװעה:ץרעמ רעד ךָאנ

 ,ק .צ ןיא ןײרַא
 ןופ ןירָאטקַאדע'

 ,קסנימ ןייק טרעקעג
 ו ןעוועג + ,"דנוּבז ןופ
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 ןוא טַארטָאטש ןופ דילגטימ ,"רעקעוו
 רעד ןופ ןירעטלַאװרַאפ סלַא ,הליהק
 קסנימ ןופ גנוליײטּפָא:סגנודליּב רעצנַאג
 ,ןלוש עשידיי ןעיוּב וצ ןעזעג ,ּבוג ןוא

 טנעיילעג ,סעגיל=רוטלוק ,ןסרוק:רערעל
 :יועשנעמ 1917 זיּב ,וו"זַאא סעיצקעל
 עג ,סקניל קעװַא 1919 ,טמיטשעג שיטס

 :ַאיציניא עטסוװיטקַא יד ןופ ענייא ןעוו

 ײּב ,"דנוּבק םעד ןריזינומָאק וצ ןרָאט
 1920 לירּפַא "דנוּבק ןופ גנוטלַאּפש רעד
 -ַאזוצ "דנוּבמַאקע ןופ ןירעריפ יד ןרָאװעג
 :נָאק רעד ףיוא ,ןייטשנייוו ,א טימ ןעמ
 וצ טקריוועגטימ 1921 ץרעמ ןופ ץנערעפ

 ,"דנוּבמָאקח םעד ןרידיווקיל -
 טקילײטַאּב ךיז ,עװקסָאמ ןייק טריפעגרעּב
 עינַאּפמַאק רעלענָאיצַאטיגַא רעד ןיא
 ןופ רעפרעד ןוא טעטש יד רעּביא
 ןופ דילגטימ ,ּבוג רעװקסָאמ
 רעד ןופ גנולײטּפַאסגנודליּב רעװקסָאמ
 רעד ןופ ,?םָאקזעגדײי ,עיצקעסדיי
 :טנפערַאפ יז ואוו ,?סעמעזח ןופ עיצקַאדער
 רעּביאטּפיוהרעד ,ןעלקיטרַאליפ רעייזטכעלו
 ןופ ,גנודליּב ןוא רוטלוק ןופ ןגַארּפ
 ןעמַאזוצ ,וו"זַאא "רעגייטשטסנּבעל םעיינ,
 רעד ןופ ןירָאטקַאדער ווָאקַאוװטיל השמ טימ
 :על ,נ ןופ עּבַאגסױא רעקידנע3:8 רעשידיי
 דנַאּב םעד ןופ ןירָאטװַא ןוא קרעװ סנינ
 ןופ ערעל רעד ןוא ןּבעל םעד ןגעוו
 ;לוש, : ןּבַאגסױא ערעדנוזַאּב ןיא ,ןינעל
 ,(1917 ּב"טּפ ,"דנוּבא ןופ ג"פ) "ןעגַארפ
 ג"פ) טרעקעל שריה ןופ עיפַארגָאיּב יד
 - ,מָאק ןופ סעיצקעסדיי יד ןופ .ּב .צ ןופ

 ;(1922 עװקסָאמ ,דנַאּברַאפטנגוי 0
 (1923 עװקסָאמ ,08 110ממ ג"פ) 408

 .-- 1887 1/0) ףסוי ושָאטַאּפָא
 ןופ ןעמָאנ רעטרעדנעעג ( |

 .ַאלמ ןיא ,בעג יקסװָאטַאּפָא ףסוי
 ַא ,רעטָאפ ןייז .טנגעג רעקצָאלּפ ,עֹוו
 :ידיסח? ?שיליוּפ רעטלַא ןַא ןופ ,רחוס=דלַאװ
 ריא טריפ סָאװ ,עילימַאפ רעש

 +ירַא ןַאד

 ?סקלָאפ עשיניורק

 - רעד

 ,ייז ןופ רענייא (*

 .סוחי

 ןדמל ַא דיי ַא ,בוט?םוי:תופסוּת ןופ
 ןיא םיליּכשמ עטשרע יד ןופ רענייא ןוא
 םיריש ןּבירשעג ,ןליױּפ
 ןענייז קרעװ ס-ָא ןיא םיריש .עשִיער
 פא ליפ ךיז רעטלע רעד ףיוא ,(ענייז
 רפס ַא טזָאלעגרעּביא ,הלּבק טימ ןּבעגעג
 :רוק השמ ןופ "םינומר סדרּפז ןרעּביא
 תורוד ןופ טמַאטשעג רעטומ יד  ;וריאוד
 ?עגפיוא ןוא ןריוּבעג ןיײלַא ,ןדיײ:דלַאװ
 ,דלַאװ ןיא ןגיוצ
 ! טימ לופ ןעוועג
 | ינעגעל עשיליופ
 | יב 10 ןופ .סעד
 יד טכוזַאּב רָאי 2

 ,עװַאלמ ןיא לוש

 2עגנָא טינ טעמּכ
 ,רדח ןייק ןעז
 =ל'רב ערעטלע ייווצ ענייז טימ ןעמַאזוצ
 ןטימ ןגרָאמירפ עלַא טנרעלעג (* רעד
 -הנומאהז ,"ירזוּכח ,"םיכובנ הרומח רעטָאּפ
 14 וצ ,המודכו "םירקעװ סוּבלַא ,?המרה
 ןיא לושסלדנַאה ַא ןיא ןעמוקעגנָא רָאי
 גנוריגער יד ןעוו ,1905 ףוס .עשרַאװ
 יד ןסָאלשעג ןעורמוא יד רעּביא טָאה
 :עגנָא ךָאנרעד ,זירַאּפ ןייק קעװַא ,לוש
 ,יסנַאנ ןיא םוקינכעטילָאּפ ןיא ןעמוק
 . טזומעג םורַא םישדח עכעלטע ןיא רעּבָא
 ?ער עשיסור יד) םינינע עשימייה ּבילוצ
 ןקַאה וצ טרעװרַאפ ןַאד טָאה גנוריג
 - ןייק ןעמוקעגקירוצ (ןליוּפ ןיא רעדלעוו
 ,ןּבירשעג ךס ַא טייצ רעד רַאפ ,עװַאלמ
 ןּביִרשַאּב סע) ןצרּפ טיזיוו ַא טַאטשעגּפָא

 יװ ָא טא פָא לווייפ
 ירערעל רעסעדָא טקידנעעג ,1884 ,ּבעג ,יק ס
 ,טָאטשטרוּבעג ןייז ןיא רערעל ףעטעּפש ,ןסרוק

 ,"גנוטײצײנַאמָאר, רעד ןיא רעדיל טקורדעג
 . סָאד , ,"רענַאקירעמַא , ,"עמיטש-רעטעּברַא עיירפ ,

 .בעה ןיא ןעגנוליצרעד ךיוא ,.דנַא .א ?טרָאװ)
 | ,ןָאדנָאל ןיא ?ידוהיה סיקסלאוווס ןיא שיער

 / ?ּבעה עלַאװ
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 ,(1915 קרָאיײינ ,"ץרּפ ,ל ,יז ּב"מז ןיא
 .ינ ןיק טרעדנַאװעגסױא 1907 ץרעמ
 ןכַאו עכעלטע טעּברַאעג ואוו ,קרָאי
 ?גנ9 ןגָארטעגרעדנַאנופ ,קירּבַאפ ַא ףיוא

 ַא ןעמוקַאּב רעטעּפש ,ןעגנוטייצ עשיל
 ןיא רערעל רעשיערּבעה סלַא עלעטׂש
 ןיז טקידנעעג 1914 "לוקס ורּביה, ַא
 ,רעינישזניא רעלױויצ סלַא םוידוטש
 ?נרַאפ ךיז טייצ עצרוק ַא רָאנ רעּבָא
 טריטויּבעד ,ךַאפ ןקיזָאד םעד טימ ןעמ

 רענעי ףיואק גנולייצרעד רעד טימ 1910 |
 .1 "רוטַארעטילװ ּב"מז ןיא ?קירּב טייז

 סָאד , סנָעזייר םהרבא ןיא טקורדעג ןַאד
 :יײז ןֹופ ןטנעמגַארפ עקינייא "דנַאל עיינ
 סלַא ,קרעװ ערעסערג עקידרעטעּפש ענ

 ּב"מז סווָאטַאנגיא דוד ןופ רעדנירגטימ |
  םעד 1 .ּ ןיא טכעלטנפערַאפ "ןעטפירשח
 --11 .ּב ןיא ןוא "בנגדרעפ ַא ןופ ןַאמָאר

 ןּבָאה סָאװ "פיליפ ןוז ןייז ןוא סירָאמח
 :ַאנ ַא טכַאמעג רעלעטשטפירש ןגנוי םעד
 ,ןעמ
 ?םירשח יד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןװָאט
 :טפירש עגנוי עּפורג ַא טימ ןוא "ןעט
 .ּב"מז סָאד 1914 ןּבעגעגסױרַא רעלעטע
 .ןייז טכעלטנפערַאפ ואוו ,?םייה עיינ ידח -

 רעקרָאיײװינ ןופ, גנולייצרעד ערעסערג
 ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא רעטעּפש ,?ָאטעג
 =עגײג םעד רַאּפ ןעגנולייצרעד עצרוק
 יד ןופ ךשמ ןיא ֹואו ,"גָאטז ןטעדנירג

 רעּביא ייז טקורדענּפָא רָאי ןעצ עטצעל עלַא ,רעלעטשטפירש רעטמירַאּב ַא יו

 .ערעדנַא ןיא ךיוא טקילײטַאּב ךיז ,0

 .ןיא טכעלטנפערַאפ א"צ ןוא ןטפירשטייצ
 :ָאנ ערעסערג עקינייא ?טפנוקוצ רעדא |

 גֹוזַאּב ַא ןיא) "טּפשמ רעדח יו ,ןלעוו
 ג"פ -- רעדניק רַאפ עּבַאגסױא רערעד
 =יצ/ ;(1923 עשרַאװ ,?עגיל:רוטלוקח
 -,דנַא .ַא 1915 "סנעטָאשז ,1914 "רענייג

 ,עגַאלפיוא עקיט .|
 ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא עשרַאװ

 ןַאמָאר ַא--1919 "טלעוו רעיינ רעד, ןיא ;
 :העלע ,עקירעמַא ןיא ןּבעל ןשידיי ןופ

 ,,יורּביה ט"א סױרַא םרָאפכוּב ןיא) ירער

  ?ַאנגיא טימ תועד:יקולח ּבילוצ

 ט"א עּבַאגסױא עשִיעּפָאריײא = ,1920 יזנ
 :יל רעשידייװ -- "ןשנעמ ענעריולרַאפ ,
 ןיא 1922 ןילרעּב ,"ג"פ רעשירַארעט
 .,מ ןופ גנוצעזרעּביא רעשיערּבעה רעד
 ןוא 1918 "ירבעה; ןיא טקורדעג ןָאסּפיל
 י"ַנ ,?םירומח ט"א םרָאפכוּב ןיא סױרַא
 גנוצעזרעּביא רעׂשִיערּבעה ןיא ,(9
 . יפרֹעד ערעסערג ןייז ןענישרע ךיוא זיא
 ,?ישוּכ תתימק ט"א) ?יירעשטנילק גנולייצ :

 10 ןופ ךשמ ןיא ,(1920 י"נ ,"טלקמז
 :ירט רעסיורג ןייז ףיוא טעּברַאעג .רָאי
 .בדיי ןשיליוּפ ןופ ןּבעל םעד סיוא עיגָאל
 ?גיא ךָארּברעּביא ןסיורג םעד טניז םוט
 רעקיטנייה זיּב ה"רי ןקירָאפ םעד ןטימ
 :ָאד רעד ןופ לייט רעטירד רעד  ,טייצ
 ןעװעג טקורדעג זיא עיגָאלירט רעקיז
 ןַאמָאר א ט"א 1919 "טפנוקוצ? ןיא
 .םרָאפכוּב ןיא) ?לעדײמ:דלַאװ ַא ןופ
 =שרע רעד ;(1920 ,"ןיײלַאק ט"א סױרַא
 . ,"רעדלעוו עשיליוּפ ןיא; ט"א לייט רעט
 זיא ,19-1915 ןופ ךשמ ןיא ןּבירשעג
 :בעה ןוא שידיי ןיא קיטייצכיילג סױרַא
 ,מ ןופ גנוצעזרעּביא רעד ןיא) שיער

 ג"פ ,"ןילֹוּפ תורעיּב+ ט"א ,ןָאסּפיל
 ן-ָא טלעטשעגקעװַא ןוא .(1921 לּביטש

 ענרעדָאמ יד ןופ ייר רעטשרע רעד ןיא |
 טָאה רע ןעװ ןוא ,ןטסירטעלעּב עשידיי

 ,ןלוּפ ןוא עּפָארײא טכוזַאּב 1922 רעמוז
 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םוטעמוא רע זיא

 טעמדיוועג םיא ןּבָאה ןעגנוטייצ עשידיי
 =ַעג טרישזנַארַא ןענייז סע ,ןעלקיטרַא
 .סרעטנעצ עשידיי עלַא ןיא טעמּכ ןרָאװ
 טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא ןוא ןטנוװָא-.ָא
 ןיא, ןופ עּבַאגסױא עשִיעּפָאריײא יד טָאה
 ,"עגיל:רוטלוקא גיפ) ."רעדלעוו עשיליוּפ
 =גזיוטנעצ ַא ןטלַאהעגסױא (1922 עשרַאװ

 ןיא ךוזַאּב ןייז תעשּב

 =יטקַאריפ ןייז "לַארט עצק רעטַאעט ןיא
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 םעד ּבילוצ) "טולּב שיטניהז עסעיּפ עק
 ?נעעג גנוצעזרעּביא רעשיליֹוּפ ןיא לטיט
 טריזיטַאמַארד ,("טולּב סייהז ףיוא טרעד
 רעקרָאי=ינ ןופ, גנולייצרעד ןייז ןופ
 ?רע ןייק טָאה קיטש סָאד רעּבָא ,?ָאטעג
 ןרָא עטצעל יד .טַאהעג טינ גלָאפ
 ?רעד רעד ןופ לייט ןט:2 ןפיוא טעּברַאעג

 סָאװ, "1863 רָאי סָאד , ,עיגָאלירט רעטנַאמ
 :בעה ףיוא ןּבירשעג ךיוא ןיוש טָאה רע
 ןיא טכעלטנפערַאפ ןטנעמגַארּפ) שיער
 ןסיורג םעד טָאה .ָא -- ,((ש ,"הפוקּתהו
 רעטשרע רעד טָאה רע סָאװ ,טסנידרַאפ
 עג ךיז רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 םעד ןפַאש וצ עּבַאגפױא יד טלעטׂש

 ,ןַאמָאר ןשירָאטסיה ןשידיי ןלַאטנעמונַאמ
 רע טָאה עיגַאלירט רעסיורג ןייז ןיא
 ?ליש ֹוצ ווּורּפ ןטגַאװעג םעד טכַאמעג
 סָאד סָאװ ,תופוקּת עשירָאטסיה יד ןרעד
 :צעל יד רַאפ טכַאמעגכרוד טָאה םוטגדיי
 םעד זיא סרעדנװַאּב ,רָאי טרעדנוה עט
 דליּב סָאד ןּבעג ֹוצ ןעגנולעג רעטכיד
 ןייז ןופ עכָאּפע רעד ןיא תודיסח ןופ
 ןליֹוּפ ןיא םייּבר עשידיסח יד) הדירי
 ןיא טגיילעגניירא ןַאמַאר ןייז ןּבָאה
 טלַאטשעג רעשירָאטסיה רעד טימ (םרח
 עג רעד ,(עלעדנעמ יר) רעקצַָאק םעד ןופ
 ןוא ןיּבר ןלַאעדיא םעד ןופ טלַאטש
 סלַא -- ,דנַא ,א (עשטיא !ר) תפומ:לעּב

 רעטיירּב ַא ןופ ןָאפ ןפיוא ןרוגיפטּפיוה
 ןשידיי םענײמעגלַא םעד ןופ גנורעדליש
 תעשּב ןוא ברע ןּבעל ןשידיי:טינ ןֹוא

 ;בָא יד ןופ ,דנַאטשפױא ןשיליוּפ םעד
 ןיא גנוגעװַאּב-הלּכשה רעד ןופ ןּבייה
 ןענָאזרעּפ עשירָאטסיה ייר ַא ןופ ,ןליוּפ
 1863 ןופ עכָאּפע רעקידרעווקנעד רעד ןופ
 .וו"זַאא
 2דנַאטש ןשירעלטסניק ןייר ןופ ןרעלעפ
 ןיא טייקכעלטייהגייאמוא ףיוא ,טקנוּפ
 עכנַאמ ףיוא - ,עיצקורטסנַאק - רעד
 סנייא סע יא ,ןסולפנייא עדמערפ

 עקיניא ףױא קידנקוק טינ

 =ַָאס ןוא עטסקידנטײדַאּב יד ןופ
 .,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא קרעוו עטסדיל
 ןרעדליש ןיא רעטסיימ ַא ךיוא זיא .ָא
 .עיור ,ןטקניטסגניא עכעלשטנעמ עלַאטורּב
 ענייז ןוא ,ןטפַאשנדיל ערַאטנעמעלע
 ןופ ןַאמָאר ַאז ןעגנולמַאז יד ןיא ןלעװָאנ
 "ןעגנולייצרעד ערעדנַא ןוא בנג?דרעפ ַא
 1917 ,י"נ) ,דנַא ,א טלעוורעטנואק ןוא
 ג"פ עּבַאגסױא עשיעּפַארײא 1918 ןוא
 רַאפ ןקעלּפטנַא (1922 "עגיל?רוטלוקח
  עשיטסילַארוטַאג עקיטפערק ןיא זנוא
 רעד ןופ ןטלַאטשעג עירעלַאג ַא רעדליּב
 ,םייה רעטלַא רעד ןיא סַאג:רקפה רעשידיי
 ןיא טלעװרעטנוא רעשידי רעד ןופ
 :נולייצרעד גנולמַאז ןייז ןיא ,עקירעמַא

 !יעסַארק ט"א ןּבעל ןשינַאקירעמַא ןופ ןעג

 (1923 עשרַאװ ,קעטָאילּביּב:ץרּפז ג"פ)
 עדליוו ,ערַאטנעמעלע סָאד .ָא טרעדליש
 יד ןופ סױטשנעמַאזוצ םעד ,ליפעגנסַאר
 שעמַא םעד ןיא רעקלעפ עקיטרַאנדיײשרַאפ
 ןופ עקינייא -- ,לסעקצלעמש רענַאקיר
 טצעועגרעּביא ךיוא ןענייז קרעוו ענייז

 ןיא/ ףֿכַארּפש עדמערפ ףיוא ןרָאװעג
 ?יוּפ ףיוא סיֹורַא זיא ?רעדלעוו עשיליוּפ
 לואש ןופ גנוצעזרעּביא רעד ןיא שיל
 ,(עשרַאװ ,ןילטיג ,א ג"פ)  ןַאמגַאװ
 גנוצעזרעּביא רעד ןיא שטייד ףיוא ןוא
 וש1סמסז 21סז9ס0- ןיא ץימש דירפגיז ןֹופ

 טקורדעג ךיז טָאה "ןיילַאז ;1024 24
 ט"א א492 21268140 ןשידיײ:שילױּפ ןיא
106 2 /6091260. / 

 ײנכָאװ ,1911 17/ש ,"דניירפג ,תובשחמילעב
 =עטיל , ןעזײר .א 1913 ?ןעּבעל סָאד , טַאלּב

 /עשידוי ,רעגינ .ש 11912 ?טלעװ עשירַאר
 15/ש ,1920 1/ןֶש ,'גָאט, ,/ 1913 ,"טלעװ
 טקורדעגרעּביא) 1923 ?טפנוקוצ , ,1 1/ש ןוא

 ,"ט .א .פ, ,יקסװָאנַאי ,ש ;(1923 ,"טלעווײרעכיּב; ןיא
 רעשידיא , ,1914 "טפנוקוצע ,ןיקוויר .ב ;13
 ,"טײצ) ,1920 ,י"נ "טנײהע ,1916 "רעפּפמעק

 ,?ַאקירעמַא-גנויק . ,גרעבנייטש חנ ;1921 25/ען
 ,ןיגלָא ,מ 1921 1 "טייצ , ,148 -- 129 זיז

 סָאד , ,יקסגיפ דוד }1919 ,1915 "טלעװ עיינע =
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 .ָאעדיא עטריזילאעדיאע ,םחנמ 11913 "ןעבעל עײג
 / ןבואר 5 5 י"נ ,"טלעו עשידיא , ,"עיגָאל

 ;1919 ,"ןרוּתה , ,ןיניירּב "וצע ,ףָאגָאר ללה
 ,ל .א 11921 3/ֶט( "סטרעװרָאפ , ,1918 ?טפנוק
 5ָאמע ,ןילטייצ ללה ן1921 ?טנַײה , ,שטיװָאּבוקַאי

 ,1920 241 ?טנעמ
 ,(080008  ,קָאטשנעגיב ,מ ר"ד 1192 4111

 ;60 ,1921 ?הריפצה , ,רלעפנעזָאר .ש 1192 {8
 ;1921 12|ָץז "טייצ , ,"דלאוו רעשידיי , ,קיווײל ,ה

 וס ,ץּכ ימ 11921 8/ןק ,"יׂש .א ,פ,/ ,ץנַאלג .א =
 ,"חסונ רעקצָאק , ,קינלַארָאק .א ר"ד :29/ש1

 "טפנוקוצ , ,וָאלָאביר .מ 1 2פ/ע "גָאט,

 ; 1922 ?טלעװירעכיב , ,גרעּבמָאנ .ד ,ה } 

 יֵליוַּפ יד , ןיא ?ןוויטָאמ עשירָאטסיה; ,ןַאּבַאלַאּב ,מ
 ;1ש ,ןאסוע8 016/:2 ןיא ןוא ,וס."רעדלעװ עש
 11 "םיורגלימ , ,"םיכרד סעצרּפ ןיא , ,,ןאמגילעז ,ר
 ;4 ?םָארטש, ,"טסנוק עזָאללמיה, ,רעדנעלסיוא נ
 / ואװ, ,גינעק ָאעל 11923 ?טלעוװרעכיב ,ה .,ליזיימ ג

 .241 2 ?עגוּבירט יד, ,*!ושָאטַאּפָא זיא

 - 5 28/טוע דוד רעקעהטָאּפַא

 ?ווֲאק ,שזעװעינָאּפ ןיא .ּבעג (1911 18/4
 םענעעזעגנָא ַא ןופ ןוז סלַא ,טנגעג רֵענ

 ןּבילּבעג רָאי 8 וצ ,טָאטש ןיא ליּכִשִמ -
 .בילוצ ,םותי ַא
 רעטומפיטש רעד
 - ןעגנואווצעג

 ,םייה ןייז ןזָאלרַאּפ -
 קעװַא רָאי 10 וצ |

 ,רימָאקליװ  ןייק
 .ַא ןעוועג ואוו
 רעד ןיא דימלּת
  +תשמ ןופ הבישי
 ףיוא טָאה רעכלעוו ,םולּבנעיליל ביל
 ?רעד ןוא העּפשה עקרַאטש ַא טַאהעג םיא
 וצ .גנודליּב וצ קשח ַא םיא ןיא טקעוװ

 :בעה ןיא ןדנוטש ןיוש רע טיג רָאי 16 -
 טּבײרש ןוא שטייד ןוא שיסור שיער |

 ,שיערּבעה ןיא ליפ .רעיײז

 2ער רעד ןיא ןגיוצעגנײרַא ,טעטיסרעוו
 ?סערַא 1879 ,גנוגעווַאּב רערענָאיצולָאװ
 טּפשמרַאפ ןוא "טסיליהינ, סלַא טריטו
 רעּבָא ךיז טָאה םיא ,ןרעװ וצ טקישרַאפ

 ,ןפױלטנַא וצ ןּבעגעגנייא

 ןּבעגעגסױרַא

 ענַאש ןהעצח -- "רעייל יד -- לבנה" | עט ,"תודיסח רעקצָאקיטלַא,

 עכנַאמ ןיא |

 1877 ןיא
 ינוא רעוװעיק ןופ רערעהוצ רעיירפ ַא

 152 - | | רעקעהטָא

 טָאה רע ןוא
 רע ואוו ,ץיװָאנרעשט ןיא טצעזַאּב ךיז
 1881 ןוא גנולדנַאהכוּב ַא טנפעעג טָאה

 ט"א קרעװ טשרע ןייז

 עטסגיטכיו יד רעּביא רעדילסקלָאפ
 . דנוא שיִארּבעה ףיוא ,ןעדוי רעד ןעגַארּפ
  =ָאלעמ ענַאש רהעז טימ שטייד:שידויו

 :ַאכ רעּבָא ,טרעוו ןשיטעָאּפ ַא ןָא ,"ןעיד
 ןרעטסומ עטשרע יד סלַא שיטסירעטקַאר
  ףמַארגעג רעשיטסילַאיצַאס-שיליּכשמ ןופ

 -רעֶדיִל יד ,שידיי ןיא קיטסיצילּבוּפ רעט |

 / :צג טריזנעצער קיטסניג זיא גנולמַאז
 "דיגמהװ ןיא) דלעפנרעּב .ש ןופ ןרָאװ
 טריקַאטַא ףרַאש רעּבָא רַאפרעד 1
 ןהָאזטפלָאװ יכדרמ=בקעי ןופ ןרָאװעג
 15 ,1887 "טַאלּבסקלָאפ .,דויש ןיא)

 םעד רַאפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו
  ץרּפ ןופ דובּכ ןטקידײלַאּב .ַא ךרוד
 .ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןוא .,ןיקסנעלָאמס
  ,רעמערק עשידיי יד ןפיירגנָא ס-ַא

 /רענעי וצ ,ןשטנעמ:טפול ןוא רעקנעש
 .ּפיא ןּבעגעגסיֹורַא ךיוא .ַא טָאה טייצ
 - ןחלושק לכיּב שיריטַאס ַא דיסח לשוּבייל
 טקילײטַאּב ךיז ןוא "ןוקּת תוכלה ךורע

 ןוא עשיערבעה ,עשידיי

 רעד טיױל) 1888 ,ןטפירשטייצ עשטייד
 (1886 -- הנמלא ןייז ןופ עיצַאמרָאפניא
 ןטימ עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא
 צעשיטסינומָאק ַא טרָאד ןדנירג וצ ליצ

 ,עינָאלַאק
 ןילקורּב ןיא טריזינַאגרָא ,ןּבעגעגנייא טינ

 .םיא ךיז טָאה סָאד זַא ןוא

 ּפַאש ַא טריפעגנָא טָאה סָאװ  ,ןייארַאפ ַא
 צשיטסינומָאק ףיוא רעדײלקנעמַאד ןופ ||

 .ןענַאטשַאּב זיא "ענומָאק; יד ;תודוסי
 ןופ םיבורק בור סָאד ,תושפנ 5סַא ןופ
 ַא רעכלעוו ןופ ,ןַאמלוש החּפשמ רעד

 יורפ עטייווצ ןייז ןעמונעג ךיז טָאה
 : .טגעג ךיז רע טָאה רעטשרע רעד טימ)

 /  ףָאק יד יא רָאי 3 ןיא ;(ךיירטסע ןיא
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 :ַאק ענױזַא ערעדנַא עלַא יװ יֹוזַא ,ענומ
 טנפעעג טָאה .ַא ןֹוא ,ןלַאפעצ ,סענומ
 ןּביױהעגנָא ןוא ליװזנַארּב ןיא יירעקורד ַא
 עשיריטַאס = שיטסירָאמוה ןּבעגוצסױרַא
 ףרעדעלפ איד? ,"שטייּב אידז) רעטעלּב

 יה עיײנ ידפ) רעטעלּבנכָאװ ,("זיומ
 ,(1889 ,"טַאלּבסקלָאפ סָאדא ,(?) "הטַאמ
  סרעלסקעװ סירָאמ ןיא טעּברַאעגטימ

 ןופ רַארָאנָאה ַא רַאפ "טסָאּפ עטסעייגח
 =סיכרַאנַא רעד ןיא ,ךָאװ ַא רַאלָאד 5

 :עגַאט ןעשידי, ,"טיײהרַאװ, רעשיט |
 ,דנַא א ?טַאקָאװדַא= סקלָאפ, ,'טַאלּב
 ,עיפלעדַאליפ ןיא טצעזַאּב ךיז 5
 :ורד רענעגייא רעד ןיא טעדנירגעג אוו
 רעשירַארעטיל) "טרַאװנעגעג איד, יירעק
 ןופ קוסּפ םעד טימ ,"לַאנרושזנעכָאװ
 :ָאמ סלַא--וטיּבי חכונל ךיניעש--"ילשמ,
 :עג זיא יקצילָאד ,מ רעכלעוו ןופ ,(ָאט
 ןּבירשעג ןוא ףּתוש רעדנזייר רעד ןעוו

 יד ןשיװצ) געװ ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק
 ;ןעװעג ןענייז רעטעּברַאטימ עקירעּביא
 רזוע ,ןַאמגַאװ עשוה טסינָאטעילעּפ רעד
 ,ןָאטפלָאװ ,לעקריט .ּב דוד ,ןיקסנעלָאמס
 ,רעדרעה השמ )?(,  ןַאמליקש .נ ר"ד
 ןיא טָאה סָאװ ,רעּברַאּב ,מ רעסיוועג ַא
 :רעּביא טפירשטייצ רעד ןופ גנַאגרָאי 1
  ץרעגעי רעד, סרעניירש רעווילָא טצעז
 :ָאר טכעלטנפערַאפ טרָאד טָאה ןײלַא .ַא|

 ?שידיי ןופ ןַאמָארַא לשמל יװ ,ןענַאמ
 :נָאלּברַאפ איד, ט"א ןּבעל ןשינַאקירעמַא
 טָאה ײטרַאװנעגעג אידח םגה ."עטעשזד
 טָאה ,5000ַַא ןופ שזַאריט ַא וצ טכיירגרעד
 יד ּפמַאק ןרעווש ַא ןריפנָא טזומעג .ַא
 טָאה עיפלעדַאליּפ ;ןטלַאהוצנָא .גנוטייצ
 ןטלקיװטנַא ּפַאנק וצ ַא טַאהעג ןַאד ךָאנ
 זיא ןײלַא .ַא ףיױא ןוא ץוּביק ןשידיי
 ;קַאדער רעד ןֹופ יא טסַאל יד ןלַאפעג

 ןוא עיצַארטסינימדַא רעד ןופ יא עיצ |
 :עדיא ןסיורג ןופ שטנעמ ַא ,עיצידעּפסקע
 -עטַא רעיײז ןעמונעג .ַא טָאה ,םזילֲא
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 ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןיא לײטנָא ןקיט
 "עג ,עיפלעדַאליפ ןופ ןּבעל ןשלהק ןוא
 =ײארַאפ עשיטַאמַארד ןופ רעדנירג ןעוו
 =עג ,סעיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאליפ ,ןענ

 :ַאּב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא טעּברַא
 עסיוועג א ,סעיצקעל ןטלַאהעג ,גנוגעוו
 2ֵאנ סלַא טקיטפעשַאּב ןעוועג ךיוא טייצ
 ןרָאפעגרעּבירַא רעדיוו 1909 .סוירַאט
 יד, טריטקַאדער ואוו ,קרָאײװינ ןייק
 ײָאנַא ןעמונעג -- 1910 ,"ענהיּב עשידיא
 - םינָאדװעסּפ ןייז רעטנוא) לײטנָא ןטנע
 םעד ןיא ("לזממילש רעקידעקניה רעד
 ,"רעצעּביק רעדח לַאנרושז ןשיטסירָאמוה
 רעדיל טקורדעג ,"סדנוקז םעד ןיא ךיוא

 ,"טײהרַאװפ סרעלימ יאול ןיא סעדַאלַאּב ןוא !
 סױרַא םרָאפכוּב ןיא זיא קרעוװ ענייז ןופ
 "ןעטפירש עשיטסירָאמוהװ .ּב 1 זיולּב
 ,1910 ,י"ב ,/".ָאק גנישילּבַאּפ ורּביהז ג"פ)
 :עמַא ןַא ןיא ןּבירשעג ,(ז"ז 300 םורַא
 בור סָאד סע ןענייז ,שידיי ןטריזינַאקיר
 ןטלַאהטנַא סָאװ ,ןענָאטעילעפ:סגנוטיײיצ
 ּפָא ,רָאמוה ןתמא יװ ,ץיוו ןכַאלּפ רעמ
 ןעגנוניישרע ענעדיישרַאפ קידנעלגיּפש
 .ַא .עקירעמַא ןיא ןּבעל ןשידיי םעד ןופ
 עצנַאג ַא דיבתּכ ןיא טזָאלעגרעּביא טָאה
 / סעידעמָאק ,ןעמַארד ,קיטשרעטַאעט ייר

 ,"הלּכ עמוטש יד יװ ,ןליװעדָאװ ןוא
 ,"יקצָאטָאּפ ףַארג רעדָא קדצ-רג רעד
 .3 יד רעדָא םיורט-טלעוו רעדי+= ,9
 רעד רעדָא עדוי רעגיווע רעדח ,"רעדירּב
 ןוא רעדיל טימ ,"רענָאילימ רעמערָא
 =רַאַאּב) "רוּבגה ןושמשח ,1890 ,ןטעלּפוק
 :יהינז רעד ,"ןויצ+ ,(שטייד ןופ טעּב
 ?לקנַאי, ,1895 "ןָאזירּפ ןיאז ,1892 "טסיל
 :יסור ידח ,1909 (םיורט ַא עיזעמַאק ַא)
 ,1910 "רעטסייגז ,,1909 ?עמשטוק עש
 :ײז יז ,1911 ?טנעמָאמ ןכַאװש ַא ןיאח
 :גפיוא טינ עניּב רעד ףיוא רעּבָא ןענ
 ןרָאטַאמַא ןופ זױלּב ;ןרָאװעג טריפ
 טליּפשעג ןטייצ ענעדײשרַאפ ןיא ןענייז
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 רעטצעל רעד, ןסעיּפ ענייז ןרָאװעג
 ,"רדס סלּפמיגז ,"ןטייצ סחישמז ,"קיירטש
 ,דנַא .א "טסיכרַאנַא רעדח

 ; 81 -- 80 זיז ,צ1 רעניוװ ;11 ןט ;{ 95
 ןיא ,רעּבָאלטָאג 1228 .ז ,{ עינָאלָאטנַא ,ןיסאּב
 טימ שינעגעגַאּב ןײז ןגעװ) 22 ,1872 ,"דיגמה ,

 | ,(ענליוו ןיא .ַא

 -- 1887 15װש) השמ םױּבלעּפַא
 װָאנישמַא ןיא / .ּבעג (-

 ןיא ,טנגעג רעװעשרַאװ +,(ווָאנָאשטשמ)
 זיּב ,םידיסח רעניזדַאר ןופ עילימַאפ ַא
 ןיא ןַאד ,רדח ןיא ןעגנַאגעג רָאי 2
 ןוא ןענעכייצרעטסומ טנרעלעג שילַאק
 ןיא טנרעלעג קיטייצכיילג ,ןטעגנַאליפ
 יצא ןרַאװעג רעטעּפש ,לּביטש רערעג
 רָאי 19 וצ .,רעלָאמנדליש ןוא :רעמי
 טכַארּברַאפ ואוו ,דנַאלסיוא ןייק קעװַא
 ןיא טסנוק טרידוטש ,רָאי 15 רעּביא
 ?ברעוװעג ַא טקידנעעג ,םַאדרעטסמַא ,ןיוו

 טַאידנעּפיטסַא ןעוועג ,לוּפרעוװיל ןיא לוש
 :טסנוק רענָאדנָאל ןיא רָאי 2 ,זירַאּפ ןיא-
 .ואוו ,עשרַאװ ןיא 1920 טניז ,עימעדַאקַא

 :לל ןשידיי ןופ לַאז םעד טלָאמעג א"צ

 ?עג טייצ וצ טייצ ןופ .ןײארַאפ:ןטַארעט
 ןיא טסנוק רעּביא ןעלקיטרַא ןּבירש
 ןיא ,עסערּפ רעשילגנע רעלוּפרעװיל
 ללה ,"טנעמָאמװ ןיא ,ןָאדנָאל ,?טייצ;
 .טילע ,"ץילּב רעדח טַאלּבנכָאװ סנילטייצ
 ,דנַא ,א "רעטעלּב

 --- 1870 6/ו8) הווח יתרפא
 :עּב ,וועינעשעק ןיא .ּבעג (

 ?ירהוס רעכעלגעמרַאפ ַא ןיא ,עיּבַארַאס
 עמורפ יד .קנַא לֹּב עילימַאּפ רעש
 ןיא ןענרעל טוָאלעג יז ןּבָאה ןרעטלע
 םיוק םידומיל עשידיי רעּבָא ,םייה רעד
 זירַאּפ ןיא טרעהעג 93 -- 1891 ,ירבע
 טּבעלעג ןַאד ,עטכישעג רעּביא סעיצקעל
 ?רַאפ ךיז ,גרוּברעטעּפ ןוא עװקסַאמ ןיא
 ךָאנ ןוא ,ןעגנוצעזרעּביא טימ קידנעמעג
 -ַא) ,א ןויצנּב ןַאמ ריא ןופ טיוט םעד

 ןוא עס. 801210180 ןופ רעטעּברַאטימ

 ?רעל ֹוצ ןּביױהעגנָא 1897 (1ז:קפ 808

 :ָארּפ רעשידיי רעד .ןיא עטכישעג ןענ
 1902 ,וועינעשעק ןופ לוש רעלענַאיסעפ
 :ײטַאּפ ךיז ,סעדָא ןייק ןרָאפעגרעּבירַא
 :ענָאיצולָאװער-לַאיצָאס רעד ןיא טקיל
 ןיא ןירערעל ַא ןעוועג ,ײטרַאּפ רער
 :קעל עריא ןופ) ןלוש:גָאטנוז ןוא ?טנווָא
 :ַאווער רעשיזיוצנַארּפ רעד רעּביא סעיצ
 לכיּב סָאד טלעטשעגפיונוצ זיא עיצול
 =סָאמ ,םסחהחאגה ןקס80מו0ם!ז 0 יורי

 לכיּבנרעל ַא טסַאפרַאפ ,(1908 ,עווק
 דנַאלסור ןופ עטכישעג רעד רעּביא
 (1911 ּב"טפ ,סס1קץעטעאפ 8;4180/ ג/פ)

 עטכישעג עשידי ןופ ךוּבנרעל ַא ןוא
 רעטייווצ רעד רעכלעוו ןופ ,(15---1913)
 עימערּפ רעד וצ ןעוװעג הכוז טָאה לייט
 ןלייט עדייב .גרעּבנייוו סירָאּב ןופ ג"א
 ףיֹוא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא 1918 ןענייז
 ,ןיקצעלק .א .ּב ג"פ ןיא סױרַא ןוא שידיי
 ןיא רעטעּפש ןוא וועיק ןיִא טשרעוצ
 עשידיי יד רַאפ ךוּבנרעל סלַא ענליוו
 :ָאגַאדעּפ טקורדעג ךיוא טָאה ,א ,ןלוש
  טפסנאעאפ 086) ןיא ןעלקיטרַא עשיג
 ,"לוש עייג יד/ ,טטסנגגאט 4

 רעד ןופ ןדָאטעמ:סגנושרָאּפ לד!) 2
 ןּבעגעגסױרַא ןוא ("עטכישעג רעשילּביּב
 .ןססחסגאממ 6146 1108 ךעלכיּב 2
 1ס084עס/464 םעמ אפ 680- ןֹוא תסקסםמ

 / .(ססעהה ח םסמה ג"פ ,1917) 8

 .,11--1 ,1921 "לוש עײנ; .פ ,ג

 -- 1877 10/1) לארשי ןוקָא
 :גימ ,קסיֹורּבָאּב ןיא .ּבעג (==|

 :וטש ןייז טקידנעעג 1908 ,טנגעג רעקס
 :שטייד ,ןיטעק ןיא רעינעשזניא סלַא םויד
 ןופ רענייא ,ּב"טּפ ןיא ןַאד טניז ,דנַאל
 רעשידיי רַאפ .זעג רעד ןופ רעדנירג יד
  צשידיי ערעדנַא ןיא רעוט ,קיזומסקלָאפ
 ןַאמטָאר 1917 .,סעיצַאזינַאגרַא = רוטלוק
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 הליהק רעשידי רעד ןיא "דנוּבײ ןופ
 :טָאטש ןיא ײטרַאּפ-.ד ,ס רעד ןופ ןוא
 רעקסיורּבָאּב ןופ טנעדיזערּפ:עציװ ,טַאר
 :ַאּפוקָא רעשטייד רעד תעשּב טַאר-טָאטש
 ?טימ ואוו ,ענליוו ןיא 1918 טניז ,עיצ
 ,ד .ס ןופ ןַאגוָא םעד ןיא טעּברַאעג
 ?ואק ,"טרָאװ עיירפ סָאדח ט"א) "דנוּב,
 עג ךיז ,("קנַאדעג רעזנואפ ,"טייצ רעז
 ?סיוא ערעדנַא עקינייא ןיא ךיוא טקורד
 ?גיגָאד ןעמינַאדװעסּפ יד רעטנוא ,ןּבַאג

 רענליוו יד ןופ רעדנירג סלַא .גד ,יקס -
 :עגנָא ןװיטַארעּפָאָאק-ריצודָארּפ עשידיי

 :עּפָאָאק : ריצודָארּפצ רושָארּב ַא ןּבירש |
 ?ןּבוטשקרעוו=ריצודַארּפ רעדָא ןוויטַאר
 ןגעוו ןלַאירעטַאמ/ ,(31 ז"ז ,1920 ענליוו)
 ,1920 ענליוו) "עיצַארעּפָאַאק = ריצודָארּפ
 :ָאקריצודָארּפ יד ןופ טכירַאּב ַא ,(40 ז"ז
 ?קעריד ,"סקנּפז רענליוו ןיא ןוויטַארעּפָא
 טימ) םוקינכעט ןשידיי רענליוו ןופ רָאט
 רעד ייּב (ךַארּפש:טכיררעטנוא רעשידיי
 ?עציוו ןעוועג טייצ ַא ,"טרָאװ טּפַאשלעזעג
 :רעּביא ,טעטימָאק רענליוו ןופ רעציזרָאפ
 ץערג ,ל ,פָארּפ ןופ ךוּב סָאד טצעזעג
 ?סיוא עשיטקַארּפ ריא ןוא ערטקעלעז
 181 טימ ,270 ז"ז ,1922 ענליוו) גנוצונ

 רַאפ ךוּבספליהפ :די:בתכ ןיא ,(רעדליּב-
 ןייק קעװַא 1924 ,"רעקינכעטָארטקעלע
 טריטקַאדער ןוא טעדנירגעג ,עניטנעגרַא
 ;כָאװיײװצ סָאד סָאריײא-סָאנעוּב ןיא
 ןַאגרָא -- "רעקעוו רעניטנעגרַאװ טַאלּב

 דנוּב:רעטעּברַא םענײמעגלַא ןשידיי ןופ
 ,(1924 ףוס ןרעמונ 3 ַא זיולּב ןענישרע)
 םימותי:תיּב ַא ןופ רעטלַאװרַאפ סנטצעל
 ,סערײא:סָאנעוּב ןיא

 ) ---1886) ןימינּב רעלסקַא
 בג רעקסּבעטיװ ,קינשַאשט ןיא .ּבעג
 רעטעּפש ,גנויצרעד עשידיי ַא ןעמוקַאּב
 ךיז עגיר ןוא קצָאלַאּפ ןיא קידנעניואוו
 :ליּב רעכעלטלעװ טימ  ןּבעגעגּפָא
 סעקואסמפמת ןיא טרידנַאּפסערַאק ,גנוד

 רעלעיצניװָארּפ רעד ןוא םגסססנא
 טרעדנַאװעגסױא 1903 ,עסערּפ רעשיסור
 ?1ײרַא עיפלעדַאליפ ןיא ,עקירעמַא ןייק
 :רַאנַא רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעג
 :וצטימ ןּבױהעגנָא ,,גנוגעװַאּב רעשיטסיכ
 רעּביא ןּבירשעג ,".ש .א ,פ, ןיא ןטעּברַא
 עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשירָאטעּברַא

 :ָאדנָאל ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,ןגָארּפ
 רענייא ןעוועג ,"דניירפ רעטעּברַאװ רענ
 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ רעדנירג יד ןופ

 ןיא ?טייהיירפ ןוא טיורּב{ טפירשנכָאװ !

 "טייהיירפ+װ רעד ןופ ןוא ,עיפלעדַאליפ
 ןופ דילגטימ ןרָאי עטצעל יד ,י"נ ןיא
 "יש .א יפק ןופ עיצקַאדער רעד

 - == 1809) םהרבא דָארלעטקַא
 ,עינעמור ,דַאלרעּב ןיא ,ּבעג (

 זיא רע ואוו ,טשערַאקוּב ןיא טרידוטש
 ןופ רָאטקעריד ןעוועג טייצ עסיוועג ַא
 יטענָארע לוש רעשינעמור:שידי רעד
 :כיד רעשינעמור טלַא טנַאקַאּב ,יןַאמָאר
 / :ָאּפ ןוא רעצעזרעּביא ,טסיצילּבוּפ ,רעט
 .ץרעװ עכעלטפַאשנסיװ ןופ רָאטַאזירַאלוּפ

 רעּבעגסױרַא ,(אקול ,א ,א ּפ"א ךיוא)
 ?טפַאשנסיװ ןטײרּפשרַאפ רעייז םעד ןופ
 טכעלטנפערַאפ ,סזשסמוט} לַאנרושז ןכעל
 ןייקח ,שינעמור ןיא םיריש דנעּב ייווצ
 ואוו ,"תורצ עלעטסעק סָאד/ ןוא חרזמ
 .נָאּפ רעשינעמור רעד ןיא רעטשרע רעד
 ןיא הביבס עשידיי יד טרעדלישעג עיזע
 טָאה ,דייל ןוא תורצ עריא טימ עינעמור
 עקינײא שינעמור ןיא טצעזעגרעּביא
 ,דנַא .א דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ רעדיל
 טימ דיל ַא שידיי ןיא טקורדעגּפָא ןוא
 ;ןר:שידי םעד ןיא תויתוא עשינײטַאל
 ,0160049861640 2108 לַאנרושז ןשינעמ
 ָאירָאה ןופ ר"א 02--1901 טשערַאקוּב
 טרעטנומעגפיוא טָאה דיל סָאד .ּפרַאק
 2דיוועג םיא טָאה רע ןוא ןקעטָאס ר"ד
 ןקיּבלעז םעד ןיא שידיי ןיא דיל ַא טעמ
 | ,לַאנרושז
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 רעמוז--1787) לארשי דלעּפנעסקַא
 ,עילָאדָאּפ ,ווָארימענ ןיא ,ּבעג (166
 טָאה סָאװ ,עילימַאּפ רעקידסחוימ ַא ןיא
 ענייז ,ירוש:תאובּתװ םעד ןופ טמַאטשעג
 גנערטש ַא ןיא טכַארּברַאפ ןרָאי עגנוי
 ארמג טנרעלעג ,הביבס רעשיסקָאדָאטרָא
 רעטנערּברַאפ ַא ןעוועג ,םיקסוּפ טימ
 .םעד וצ ברוקמ ַא ,דיסח רעװַאלסַארּב

 רבח ַא ןוא רעװעלסַארּב ןמחנ 'ר ןיּבר
 םיא טָאה'מ .רעװעלסַארּב ןתנ 'ר ןופ

 רע רעּבָא ,טכַאמעג הנותח גנוי רעײז
 :עג ךעלקילגמוא ּבײװ רעד טימ טָאה
 זיּב ,טגָאלּפעג ץרַאטש ךיז ןוא טּבעל
 קנַאדַא ,ריא טימ טדיישעצ ךיז טָאה רע
 --שטייד ,שילױּפ ,שיסור ןיא העידי ןייז
 ןשיווצ טייקנטלעז עסיורג ַא טײצ ענעי

 ,דנַאטשרַאּפ ןייז תמחמ ךיוא יו -- ןדיי
 ןעמוקַאּב ,טייקכעלרע ןוא טייקיסיילפ|
 ןופ טייצ רעד ןיא ןוא ןעמָאנ ןטוג ַא

 ךיז המחלמ רעשיזיוצנַארפ:שיסור רעד |
 ןעוועג ,ןדַאירדָאּפ עסיורג וצ ןגָאלשעגוצ

 טימ ןוא ןרידנַאמָאק יד ייּב בֹושחַא
 ןיק ןעגנַאגעג ײמרַא רעשיסור רעד

 תועיסנ ענייז ,דנַאלשטייד ןייק ןוא ןלױּפ
 רעד ןוא ןטנגעג ענעדיישרַאפ רעּביא

 '| ןשטנעמ יילרענעדיישרַאפ טימ אשמו:עגמ
 ןוא טנָאזרָאה ןייז טרעטײרּברַאפ ןּבָאה
 ֿגשטנעמ ןֹוא גנורַאפרע ןייז טפיטרַאפ
 ַא טאהעג רע טָאה וצרעד .שינעטנעק
 ינעג רעייז ןוא ןורּכז ןקידרעוװקרעמ
 ןעזעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ ,טקנעדעג

 ןייז טָאה רע זַא ,יֹוזַא ,טרעהעגנָא ןוא -
 :רעטנוא ֹוצ ףָאטש טַאהעג ןּבעל ץנַאג

 :נַאסערעטניא טימ טפַאשלעועג ַא ןטלַאה |
 ,תוישעמ עט |

 ;רַאטָאנ ףיוא ןעמַאזקע ןּבעגעגּפָא ,סעדָא
 .ןופ ,רָאטַאלסנַארט ןוא טַאקָאװדַא ,סוי
 םוצ ,דובּכּב הנויח טַאהעג טָאה רע סָאװ
 רעד טימ טַאהעג הנותח לָאמ ןטייווצ
 ןופ רעטכָאט רעמורפ ןוא רעטעדליּבעג

 .ןיא טצעזַאּב ךיז 24

 - ,לעכער ,דָארּב סיוא ץיוורוה עלעּבַא 'ר
 דעוװ:תיב ַא ןרָאװעג ןיא ןיוה ןייז ןוא
 טטעדליּבעג יד רַאפ רָאנ טינ .,םימכחל
 םידמול רַאפ ךיוא רָאנ ,םיליּכשמ ןוא
 :עגסױא ךיוא ךיז טָאה .עמורפ ןוא
  טַאכ ןלעדייא ןוא ןטוג ןייז טימ טנכייצ
 ןגעלפ ךייר ןוא םערָא ןֹוא ,רעטקַאר
 - ןַא ךָאנ רעדָא ףליה ךָאנ םיא וצ ןעמוק
 ךָאנ טנעקעג טוג טָאה .ַא םגה .הצִע
 .,שיליוּפ ,שיסור ךיוא יֹוװ ,שדוק:ןושל
 ?עג ביל רעיײז רעּבָא רע טָאה ,שטייד

 . ךארּפש רעד ןיא רָאנ ןוא שידיי טַאה
 - ץלָאפ םעד ןייז וצ ךעלצונ ידּכ ,ןּבירשעג
 רעכייר ןוא טּפַאשטנעקטלעװ .ןייז טימ
 .;דנעצ ןּבירשעגנָא טָאה .ַא ,גנורַאפרע
 ןוא ןענַאמָאר ,ןעגנולייצרעד רעקיל
 ;קורד טרעדנוה יירד רעּביא ףיוא ,ןסעיּפ
 . :טפירש ערעדנַא יד וצ ךוּפיהל .ןגיוּב
 :עג טינ ךיז רע טָאה םיליּכשמ:רעלעטש
 / ץנייז סָאװ ,טימרעד ןענעגונַאּב טלָאװ
 ?רָא ןיא טנעיילעג ןרעװ קרעװ עשידיי
 - ןופ רעּבירַא ןעייג רעדָא ךעלזיירק עקיט

 :ָאק ענעּבירשעג ןיא טנַאה וצ טנַאה
 טקורדעג ןלָאז ייז ,טימַאּב ךיז רָאנ ,סעיּפ
 ,קלָאפ ןטיירּב םוצ ןכיירג ןוא ןרעווי

 ןעגנוָימַאּב ענייז ךיז ןּבָאה רעדייל רעּבָא
 טעטימָאק רעגרוּברעטעּפ םייּב ,לשמל)
 ךרוד "הלּכשה יציפמ/ הרבח רעד ןופ
 ףסוי ,רעכַאּבַאװש ר"ד דניירפ ענייז
 ןטמירַאּב טלָאמעד םעד -- שטיװָאניּבַאר
 +על ר"ד ,רעלעטשטפירש ןשידיי:שיסור
 (19864 ,רעקסניּפ ,ל ר"ד ןוא ןָאזנעװ
 רעד ּבילֹוצ -- טשינרָאג טימ טזָאלעגסיױוא
 ףעשידיי רעד וצ גנויצַאּב רעשיפיצעּפס
 :ָאלָאעדיא ןופ טייצ רענעי ןיא ךַארּפש
 / עה ןשיליּכשמ ןוא עיצַאקיפיסור רעשיג
 / סעדָא טזָאלרַאפ 1864 18// םזיער
 ןייק ןרָאפעגקעװַא יורפ ןייז טימ ןוא
 =ארעג 3 ענייז ןופ רענייא ואוו ,זירַאּפ

 ,יִא (טסוגװַא) רעדנַאסקעלַא ,ןיז ענעט
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 ,רעניצידעמ רעטמירַאּב ַא ןעוועג זיא
 =וַא ןוא ענָאּברָאס רעד ןיא רָאסעּפַארּפ
 ,קרעװו עכעלטּפַאשנסיװ ייר ַא ןופ רָאט
 רָאי רַאּפ ַא ןיא ןּברָאטשעג .ַא זיא טרָאד
 יב ןענייז קרעװ ענייז עלַא ןופ ,םורַא
 -- רָאי ןטס:05 ןייז וצ -- ןּבעל ןייז
 ערענעלק ענייז ןופ ייווצ זיולּב ןענישרע
 ,"טורקער רעשידוי רעטשרע רעדע ,ןכַאז
 טקורדעג עדייּב) יליכיטנירעטש סָאד, ןוא
 טױט ןייז ךָאנ ,(1861 ,גיצּפייל ןיא
 ןּבעגוצסױרַא ןזיוװַאּב דניירפ ענייז ןּבָאה
 ,ּבײװ ןוא ןַאמע ;עגנײז ךעלכיּב 3 ךָאנ
 עתמא ןייא -- "רעדירּב ןוא רעטסעווש
 קיטש:רעטַאעהט ַא ןיא טײּברַאעּב השעמ
 אידח ,(1861 סעדָא) ןעטקַא ייווצ ןיא
 ױליּפש רשוע ןצּבקא ןוא חטלעוו עטרַאניג
 :סֹונַאמ עקירעּביא יד 1870(,  סעדָא)
 ,ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןענייז ןטּפירק
 םָארגָאּפ רעסעדָא םעד תעשּב תועמשמ
 ךיוא זיא ס--ַא גנולײצרעד ַא ,1
 :רעּביא רעשיסור ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 טמסנמא'מ קץססאחצפ 68066838 ןיא גנוצעז

 לָאז רעדנַאסקעלַא ןוז ןייז ךיוא - ,2
 ןכַאז ענייז עקינייא טצעזעגרעּביא ןּבָאה
 רבח-טייצ ןייז ןּבעל --- ,זױצנַארּפ ןיא
 .ַא זיא ןרעגניטע
 :ַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ
 :גקוק טינ  .עכָאּפע:הלּכשה רעד ןופ רוט
 :עטשטפירש רעוויטימירּפ רעד ףיוא קיד
 ןַא רע ןיא ,רענייז רינַאמ רעשירעל
 טימ ,רעּביײרשסקלָאפ רעטנכייצעגסיוא
 ,רַאמוה רַאפ שֹוח ַא ןוא גיוא ףרַאש ַא

 וצ יװ ,סיײוו סָאװ ,רעלעטשטפירש ַא
 ,רעזעל עקידתומימּת עטושּפ ענייז ןעמענ
 :ַאּבש רעטנַאסערעטניא ַא וצ היטנ ןייז
 השעמה:רוּפיס םעד ֹוצ ,עלוּבַאפ רעקידנענ
 טסינַאמָאר ןטשרע םעד רַאפ םיא טכַאמ
 ןיאס ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 רעד ןופ לרוג רעכעלקילגמוא רעד זיולּב
 ,טייצ רענעי ןיא רוטַארעטיל רעשידיי

 .ףעטסדגטיײדַאּב רעד

 ,רעדיל גנולמַאזַא

 זיולּב טקורדעג םיא ןופ ןּבָאה רימ סָאװ !
 יד טּפיוהרעד ,ענייז ןכַאז ערענעלק יד
 . ענייז טינ ןוא .,םרָאפ רעשיטַאמַארד .ןיא
 רַאפ ,ןענַאמָאר עקידנעּבלפ עסיורג
 ליפ יזַא טַאהעג טָאה רע עכלעװ
 בעל ןגנַאל ןכײר ןייז ןופ ףָאטש
 ,,טרעװ ןשירָאטסיה:רוטלוק םעד ץוחַא
 ,עיירטעג סלַא ןּבָאה קרעװ ס-ַא סָאװ
 גנורעדליש עטּברַאפעג שיליּכשמ םגה

 רעד ןיא רעגייטשסנּבעל ןשידיי םעד ןופ |

  פרָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ טפלעה רעטשרע

 רעד ךיוא סיורג רעייז זיא ,טרעדנוה

 סלַא רערעייז טרעו רעכעלכַארּפש ןייר
 =ילָאװ ןקידנרעק ןטכע ןופ ןטנעמונָאמ
 | ,שידִיי:סקלָאפ רענ

 רעשידוי, ס--ע"ש ןיא ,רעּבָאלטָאג ,ּב יא

 יז ,ד"מױת "דיגמה, ןיא ,{ ?קעטָאילּביּבסקלָאפ

 ןַײז ןוא רעּבָאלטָאג, ןיִא טקורדעגרעּביא) 2

 0080: ןיא ,גרעּבניצ {(ןיקדירפ .א ןופ ?עכָאּפע

 ,רעגרעל .י .י ;ןֵׁש 11606084106 ןיא ןוא 2
 טריטיצ) 2א806טװס2מעמ {ג 600 02

 ,1862 *"למרּכה, וצ עגַאלײּב רעשיסור רעד ןיא

 ,"רשבמ לוק, 140 ,1861 ;"ץילמה, 8

 םעד ןופ עטכישעג יד, ,ןירָאג .ב 139 ,7
 . ,ןוימדילעּב 1114--100 ז"ז ,{ *רעטַאעט ןעשידיא
 בקעי ;"רוטארעטיל רעשידײ רעד ןיא םזינַאמוה
 ןבעל עשימָאנָאקע עשידיי סָאדע ,יקסגבישטשעל
 }31 רעניװ ;"רוטַארעטיל רעשידי רעד ןוא
 . רעשידוי רעד ןופ עטכישעג יד, ,סעגיּפ ,מ ר"ד
 ,ןעזייר ןמלז ;1 16 195--91 ,ז ,1 ?רוטארעטיל
 4 "עלעדנעמ זיּב ןָאטלעדנעמ ןופ ,

 .=1901 ירשּת ג"י) ךענעה ןַאמרעקַא

 ,ץענילָאװ ףרָאד ןיא .ּבעג (
 טקורדעג דיל עטשרע סָאד ,עיּבַארַאסעּב
 ,1918 "ןעגרַאמ רעדא רעװעינעשעק ןיא

 ץיווָאנרעשט ןיא ןּבעגעגסױרַא 0

 ןייק ןעמוקעג 1

 ,רעדיל טכעלטנפערַאפ ואוו ,עקירעמַא
 =ור ןופ עטצעזעגרעּביא ןוא עלעניגירָא !

 רעדיל-רעדניק ךיוא יו ,שטייד ,שיס

 ,"טייצח ,"סדנוקע ,"טַאלּבעגַאט ,דייװ ןיא

 - ףעמַאז ,"לַאנרושז ןעגרַאמש ,"ש .א פז
 | ,דנַא .א ?טייהיירפ; "רענַאקיר

)6( 
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 --1893 16/10 ץרעה ןיצקַא

 =ַאגטַאל .,ווָאניטלָאּב ןיא ,ּבעג (
 ןּבעגעגסױרַא 1913 ,עיל
 :סילייּב םעד ןגעק -- ,חקמאסנמ לַאנרושז ַא
 1917 ,ךעלטעלּבבוט=םוי ןוא -- סעצָארּפ
 ,"רבחח ג"פ םעד עװקסַאמ ןיא טעדנירגעג
  *צר ןייז רעטנוא סױרַא ןענייז סע אוו

 ןופ ןעגנוצעזרעּביא גנולמַאז ַא עיצקַאד
 "סדמערפװ ט"א עיזעָאּפ רעשיעּפָארײא
 ?כיּב עניילק ייר ַא ןוא (192 ז"ז ,1918)

 לייט םוצ) ןעגנוצעזרעּביא טּפיוהרעד ,ךעל
 ץנירּפ רעדװ) ןעװט קרַאמ ןופ (ַא ןופ = |

 ,יַאטסלָאט ,(48 זײז ,"רעלטעּב רעד ןוא
 ךיוא יװ ,ימַאלעּב ,ןירּפוק ,ןַאסַאּפָאמ
 רעווח יװ ,ןרושָארּב עשיטילָאּפ עקינייא
 ?עשנעמ ןוא סעקיװעשלַאּב סע ןענייז |

 ?קנַארפ ןיא גנונדרָא?הכולמ ידש ,"?סעקיוו
 .,"ץייווש ןוא ַאקירעמַא ,דנַאלגנע ,ךייר

 .א ןופ "עיצוטיטסָארּפ ןוא םזילַאטיּפַאקז
 :יר ןייק ןעמוקעגקירוצ ,דנַא ,א לעּבעּב-
 ,"קלָאפװ ןופ רעטעּברַאטימ ַא ןעוועג ,עג
 ןעמַאזוצ גנוטייצ יד ןזָאלרַאפ 1922 ףוס
 =סיֹורַא ןוא רעטעּברַאטימ עריא עלַא טימ
 ?ערּפ עלעג ידח טעלפמַאּפ ַא ןַאד ןּבעגעג

 ?ָאמֹוה ַא ןּבעגעגסױרַא 23 -- 1922 ,עס
 קניל ַא ןוא ייאדמשאק לַאנרושז ןשיטסיר |

 :ץַאש ןופ ר"א) טַאלּבנכָאװ שיטסילַאיצָאס |
 טניז ןרעמונ 40) "טייצ עיינ ידז (ןינַא
 .ןציקס ןּבירשעג ואװ ,(193 עח
 2ליֵלק עשיטסירָאמוה ,ןעלקיטרַא ,רעדליּב -

 יד ןופ רעטעּברַאטימ סנטצעל ,ןטייקינ
 ,שטיווָאנמלק .ז ןופ ר"א ?סיינ עטצעלז
 ,עקינײא טכעלטפנערַאפ םרָאפכוּב ןיא

 2רעד עדנטײדַאּבמוא ץנַאג שירעלטסניק |
 ,"תונורכזרעדניק ,סנטָאשז יו ,ןעגנולייצ|
 ,"קינוושדמל רעדז
 | ,(15 .ןײז

 ( - =-1898) ךורּב ןָאסנָארַא
 ,,בוג רעװָאגינרעשס ,ןישועינ ןיא ,בעג

 -עגיר ןיא

 ןעמוקַאּב ,וועיק -

 ,ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד

 - ,רעטַא

 - ,1922 עגיר) "טלעגע

  ןָאסנָארַא המלש יר ,רעטָאפ ןייז ואוו
 ןיא טציא ,בר רעוועיק רענעזעוועג)
 . רָאי 10 וצ .ּבר ןעוועג זיא ,,(ביבא:לּת
 . ןײק ןרעטלע יד טימ ןרָאפעגרעּבירַא

 / =ײמעגלַא ןוא עשידיי ַא
 / =דניק ןופ ,םײה רעד ןיא גנודליּב ענ
 - ,יײרעלָאמ וצ היטנַא ןזיװעגסױרַא זייוו
 ,לוש:טסנוק רעוועיק רעד ןיא ןיירַא 6
 =טסנוק רעד ןיא טמוקלופרַאפ ךיז ךָאנרעד

 ,רעטסקע ןירעלטסניק רעד ןופ עידוטס
 רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג 20--9
 =עיק רעד ייּב עידוטס-טסנוק רעשידיי
 עװקסָאמ ןיא ןַאד ,עגיל=רוטלוק רעוו
 :עג ,וָאקשַאמ רעלטסניק םייּב טרידוטש
 רעטַאעטרעמַאק ןשידיי םעד רַאפ טלָאמ

 רעטעּפש
 . ןיא טקילײטַאּב ךיז ,דנַאלסור טזָאלרַאפ
 :טיוא:טסנוק רעסיורג רעד ןיא ןילרעּב
 ןאד ,1923 רעּבמעצעד ןופ גנולעטש
 עט זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק קעװַא
 ?עט ןשידיי םייפ רעלטסניק סלַא קיט

 / =געמירעּפסקע םייּב טּפיוהרעד

 רעד ןופ ײרעטַאעט רעזנואפ ןקידנריט
 ,י"נ ןיא טפַאשלעזעג:רעטַאעט רעשידיי -

 רעשיטסינרעדָאמ רעד וצ קידנרעהעג
 =רַאפ .ַא טָאה ,רעלטסניק עשידיי עּפורג
 :םיֹואָ ּב"מז ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפע
 ידא -- 1919 "עגיל=רוטלוקז גזפ} ײגנַאג
 :וצ = ,?ײרעלָאמ רעשידיי רעד ןופ ןגעוו
 יטלעוו:רעכיּבי ןוא ,(קַאּביר .י טימ ןעמַאז
 זוז "טילַאעט? ,(יםיורגלימש ןגעוו) 2
 - *ָאר) 7 ןוא (ןעמויטסָאק:רעטַאעט ןגעוו)

 - ?עינַאמ .א ןגעוו--?טייקיּברַאפ עשיטנַאמ

 - ..שיסור ןיא ןּבעגעגסױרַא ,דנַא ,א (שטיוו
 ?יורג ַא ,ןילרעּב ,"סילָאּפָארטעּפז ג"פ ןיא
 "?ַארג עשידיי ענרעדָאמ יד טעּברַא עס
 ,יקציסיל ,ןַאמטלַא ,ןָאסנָארַא ןגעוו) "קיפ
 ,שטיװָאניּבַאר  ,װעשטיּבַאר ,ווָאקיײשט
 | ,טַאלבנעזָאר ,קַאּביר ,רעלשיט  ,לַאגַאש
  ערעייז ןופ סעיצקודָארּפער טימ--ןַאמלע
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 :ַאש ,מ ןגעוו עיּפַארגָאנָאמ ַא ןוא (קרעוװה
 :רעכיּבז ןיא ריא ןופ גוצסיוא ןַא) לַאג
 - ,(1923 "טלעוו

 /וו) יתּבש (ןָאסנרהא) ןָאטנָארַא
 ,ענווָאק ןיא .ּבעג ( ---1887
 יד ןיא טנרעלעג רָאי ןט:15 ןזיּב ,,עטיל
 :עּפש ,זלעט ןוא עקדָאּבָאלס ןופ תובישי
 ןיא לַײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג רעט
 2ֵנֲא סלַא גנוגעווַאּב רעשיטסינויצ רעד
 ןּבירשעגנָא ,רָאטַאזינַאגרָא ןוא רָאטַאט
 רוׂשָארּב ַא ןויצ:יבבוח רעסעדָא יד רַאפ
 2ַאֹל עשידיי ידק ,א .ש פ"א שידיי ןיא

 ךיז ,עקירעמַא ןייק קעװַא 1901 ,"עג
 רעשיטסינויצ:ילעוּפ רעד ןיא טקילײטַאּב
 גרעּבדלַאג ,ּבא טימ ןעמַאזוצ ,גנוגעווַאּב
 ?טַאנָאמיײרד ַא טריטקַאדער ןיווטיל ,ש ןוא
 =רַאפ ואֹו ,"?עמיטש עיינ ידח טפירש
 :רַאטײל םעד ןרהאּב פ"א טכעלטנפע
 ַא ןוא "םזילַאיצָאס ןוא םזינויצז לקיט

 :עלטע ךָאנ ןּבירשעג ,"תונמחרח עציקס/ |
 ןשיטסיניצ םעד ןיא ןעלקיטיֵא עכ
 ר"א ,1904 י"נ ,ידיא רעדח טַאלּבנכָאװ
 ,ןָאסרעּבַא ,ד ןוא גרעּבדלָאג .ּבא ןופ
 . "יא רעדח טַאלּבנכָאװ רענָאדנָאל .ןיא
 יו םעדכָאנ ,רמרמ ,ק ןופ ר"א ,4
 ?עג ןענייז ןויצ:ילעוּפ רענַאקירעמַא יד
 יד טעדנירגעג ,שיטסילַאירָאטירעט ןרָאװ

 :יִלָעֹוּפ עשיניטסעלַאּפ יד ןופ עיצַאזינַאגרָא ||
 ,םַארגָארּפ רעייז ןּבירשעגנָא ןוא ןויצ
 ןַאגרָא רעיײז ןדנירג וצ ןפלָאהעגטימ
 ןּבירשעג ,1906 "רעפּפמעק ןעשידיאא םעד |

 שיערּבעה ןוא שידיי ןופ עגַארפ רעד רעּביא
 ךיז רעטעּפש ,?טַאלּבעגַאט ןעשידייז ןיא
 .רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ:
 סלַא טציא טריציטקַארּפ ןוא טייקיטעט
 ,י"ג ןיא רָאטקָאדנָאצ

 2/טו) המלש = דוד יקסוָאלרָא
 ףרָאד ןיא .בעג ( --- 3
 :לָאּפ ,טקירטסיד רעקולירפ ,עצינטָאלּב-

 ,המחלמ-

 ,"ןעגרָאמ|

 ןיא טנרעלעג רָאי 10 זיּב .ּבוג- רעװַאט
 ?כרוד ,עיזַאנמיג ןסַאלק 4 טקידנעעג ,רדח
 ,1905 ינמָאר ןיא םָארגָאּפ םעד טּבעלעג
 ?סור:לַארטנעצ ןיא - רעדנזייר ַא ןעוועג
 =טלעװ רעד ןיא ןעוועג רָאי 4 ,דנַאל

 ,טעדנואוורַאפ רעווש לָאמי 3
 ?ברוד ,דילַאװניא סלַא ןעמוקעגקירוצ
 :סױרַא ,תוטיחש עשיניַארקוא יד טּבעלעג
 ןופש טיא רעדליּב-המחלמ ךוּב ַא ןּבעגעג
 ,"לַארטײנש ג"פ) "דרעווש ןוא רעייפ|
 ,(1921 עשרַאװ

 - =- 1891 23/אװ) יכדרמ ןילרָא
 ןופ ןעמָאנ רעטצריקרַאפ (= |

 יב ענליו ןיא .בעג ,יק סנילרָא .מ
 טנרעלעג רָאי 12 זיּב ,ןרעטלע עמערָא
 ַא טקידנעעג קיטייצכיײלג ןוא רדח ןיא
 - ןייק טרעדנַאװעגסױא 1911 ,לושסקלָאפ
 =עּברַא סלַא טקיטפעשַאּב ואוו ,עקירעמַא
 ןיא טקורדעג רעדיל עטשרע יד ,רעט
 / *יװ ןֹוא ןעּבעלא ,1907 "גנוטיײצ:נַאמָארח
 טוג/ רעסעדָא ןיא ןוא 1910 ?טּפַאשנעס

 ?טייצ י"נ עקינייא ןיא ןַאד
 - סיקסניּפ ,"דנַאל עייג סָאדװ יו ,ןטפירש
 ,"טפנוקוצ ,"סדנוקח ,"טפירש:נעכָאװח

 .רעדיל ענייז ןופ לַאװסױא ןַא .?גָאטח
 :לוקז ג"פ) "עטילע ט"א םרָאפכוּב ןיא
 טלַאהטנַא (62 ז"ז ,1921 י'נ ,?רוט

 ,בושי ןוא לטעטש ןשידיי ןופ רעדליּב
 ןטכַײל ן ןיא ןּבירשעג שיריל ןוא ןייפ
 | ,זרעפ

 --1831 ןוויס יז) לארשי .ןײטשנרָא
 =ָאֹפ ,לָאּפמַאי ןיא .בעג (1905 םורַא
 - רעטעּפש ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,עילָאד
 ?טסּבלעז טימ ןּבעגעגּפָא הקיּתשּב ךיז
 עינעמור ןייק קעװַא רָאי 21 וצ ,גנודליּב
 טָאה .סַאי ןיא טּבעלעג טוט ןזיּב ןוא
 ט"א שיערּבעה ןיא רוּפיס ַא טסַאּפרַאפ
 (1870) "םיקושע תעמד וא בקעי תיּבק

 ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר ייר ַא ןוא
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 | ,שידיי ןיא

 ,(לייט 3) "דניק עטכעלש סָאדפ ,(לייט 4)
 "?ןָאיצַאיליװיצ יד רעדָא תעדה ץעװ
 טוּבח רעדָא לארשי ןויזח* ,(לייט 4)
 =סַאי רעד עססינמייהעג ידש ;"רבקה
 ?עלח ליגנוי לֹואוו ַאװ ,"עדניימעג רעיס
 ג"פ . ,לייט 3 ןיא גנולהעצרע:סקלָאפ) ײןיּב
 ,(1882 גרעבמעל ,זיירפנערהע בקעי
 עטרַאנעג יד רעדָא לארשי תונויערח- |

 רעדו ,(1896 סַאי ,לײט 4) "טלעו
 יא (גרעּבמעל) "שטייד רענעּברָאדרַאפ

 זיא סָאװ ,קרעװ טצעל ןייז .דנַא
 לוגליגז זיא ,טיוט ןייז ךָאנ סיֹורַא ןיוש
 ךיוא -- דנוה םירצמ רעד רעדָא דחוש
 :לד יאתּבש ןָאפ" עיפַארגָאיּב עצרוק ַא
 ,(24 ז"ז ,1906 ,סַאי ,לייהט רעט=1) "ןָאפ
 רעד ןֹופ תולד ןכעלקערש םעד  ייּב
 זיא עינעמור ןיא רוטַארעטיל רעשידיי
 עשידיי עטלייצעג יד ןופ רענייא ןעוועג .א
 טָאה סע םגה ,טרָאד רעלעטשטפירש
 +סיוא טייקיעפ עטסדנימ יד טלעפעג םיא
 ,םרָאפ רעכעלטפירש ַא ןיא ךיז ןקירדוצ
 ךיז ןגעװ רע טגָאז "דחוש לוגליגפ ןיא
 ןיִא רעגיצנייא רעדח זיא רע זַא ,ןײלַא
 רעכיּב טּבײרש סָאװ ,עינַאמָאר ץנַאג
 עי ףיוא טריזיטירק דנוא ןעשידיי ןיא

 ,טהעגַאּב סָאװ ,רעלהעפ סנעד ענהָא
 ןיא ןּבירשעג .("ןעניוש וצ ןעדנַאמעי
 יאו ,ליטס ןטרעטנָאלּפעג הנושמ ַא
 ןופ ןטנעמעלע עכעלמיטסקלָאּפ ןייר
 סיוא ןענייז שידיי ןשיכעלָאװ:רענילָאװ
 עכנַאמ ןוא שירעמשטייד טימ טשימעג
 ךעלכיּב ענייז ןריקיטירק ,ןעמזינַאמָאר
 ןשידיי ןופ ןעגנוניישרע ענעדיישרַאפ
 .מֹוא יד ,ןטיז עטכעלש יד יװ ,ןּבעל
 שאר יִד ןופ גנוריפפיוא עקיסַאּפ
 .,ושזאא טייל:הרבח ,שדוקיילּכ ,להקה
 ?יא זיא סָאװ ,ילארשי תונויערפ ןייז ןיא
 =ילּבוּפ רעשינלטּב ּבלַאה טימ ןדָאלעגרעּב
 :ַאמָאר יד סױא רע טכַאל ,קיטסיצ

 .ףיקיױנ תובא העּבראק יו

 .קירּבַאפ יד ןעוו

 2לג -טייצ עסיוו
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 עשלַאפ רעיײז ,ןדיי יד ןופ עיצַאזינ
 סיוא טריפ ןוא שידי רַאפ השוּב
 ןייז ןיא .} ןצנעדנעט עשיליּפָאניטסעלַאּפ
 רע טריקיטירק "דיסח םענעּברָאדרַאפװ
  ןּבײלג סָאד ,תונותח עקיטייצירפ יד
 גנוטכַארַאפ יד ,תואופר עקסּכַאּב יד ןיא
 | - ,"זַאא חכאלמ וצ

 | ,ןייטשגיױרב סחנּפ ;128 10 ;ןורּכז רפס

 ,1910 י"נ ,"ל"בגט ,ךײ , ןופ רעמונ:יײליּבוי

 - = 180) קרַאמ ןײטשנרַא
 ןיא עשרַאװ ןיא .בעג (

 רעד ןיא ,עילימַאפ רעכעלגעמרַאפ ַא
 םעד ןריפ ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג טנגויו
 , * וייא סרעטָאפ
 ןכָאנ  ,קירּבַאפ
 ,טױט סרעטָאפ

 .ןצ רעּבירַא זיא

 לג ַא ,םיפּתושניד

 ?יימ סלַא טעּברַא
 ַא ףיוא רעטס
 / ץידנּבעגּפָא ,קירּבַאפ:לַאטעמ רעדמערפ
 . ,גנודליּבטסּבלעז טימ קיטייצכיילג  ךיז
 1897 טריטויּבעד רוטַארעטיל רעד ןיא
 ,1897 12146144 רעשידיי:שילױּפ רעד ןיא
 יעשזדנַא פ"א טקילײטַאּב ךיז ךָאנרעד
 עשיליּפ ענעדיישרַאפ ןיא קערַאמ
 =רעטַאעט עקינייא ןּבירשעגנָא ,ןּבַאגסיוא
 :ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז סָאװ ,קיטש
 / רעד קנַאדַא .עניּב רעשיליוּפ רעד ףיוא
 אירול ףסוי ר"ד ןופ גנוקריוו רעטקעריד
 "דויז ןיא שידיי ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא
 ענעדיישרַאפ ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא/

 ,"ךניירפ} לֹוװװ ,ןטפירשטייצ ערעדנַא

 =ייצרעד ,וו"זַאא "ןעּבעל רעזנואח ,"געווח

 .?רעטַאעט ,םיריש ,סעקסערָאמוה ,ןעגנול

 :רַאפ ךיוא "דויח ןיא .המודכו סעיזנעצער
 ןופ עסעיּפ עקיטקַאנײא ןַא טכעלטנפע
 .צקיּביײא סָאדז ט'א ןּבעל:רעטעּברַא ןשידיי
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 :רַאװ ,"ָארויב:סג"פ? םרָאפכוּב ןיא) "ףךיל

 ג"פ עבַאגסױא עטרעסעּברַאפ ,1908 עש
 ויא סָאװ ,(1919 עװקסָאמ ,"ןּבעלװ
 רעד ףיוא רעלוּפָאּפ רעייהעגמוא ןעוועג
 . ףיוא ךיוא טצעזעגרעּביא) עניּב רעשידיי

 חמצ .נ ןופ עּפורט רעד רַאפ שיערּבעה
 ןיא סױרַא ןוא 1914 ?ָאטסילַאיּב .ןיא
 טָאה גלָאפרע .(עּבַאגסוא רערעדנוזַאּב ַא |

 עמַארד עקיטקַאריפ ןייז טַאהעג ךיוא
 סלַא ואוו ,"לתיּבה:לעּב רענליוו רעד;
 רעשיגַארט רעד ןעמונעג זיא טעשזויס
 ;על דוד:לאוי ןטמירַאּב םעד ןופ לרוג
 .ףיױא הליחּתכל ןּבירשעגנָא .ןייטשנעוו
 טליּפשעג 416902626 ט"א) שיליוּפ
 ,1902 רעטַאעט ןשילױּפ רעודָאל ןיא
 ןוא - 461104::1 ןיא 3 טכעלטנפערַאפ
 ינעגוועי ןופ גנוצעזרעּביא רעשיסור ןיא

 ,(םק. 60608828 8401. ןיא יקסווָאּפָארט |
 ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא עטעיּפ יד זיא
 טניז ץניּב רעשידי רעװעשרַאװ רעד
 רַאוטרעּפער ןיא ךיוא רעטעּפש ,5
 םרָאפכוּב ןיא) "עּפורט רענליווא רעד ןופ
 :ַאטס גנומדיװַא טימ ,1908 "הנביא ג'פ
 ןטנעָאג ס -- ַא ,ןיקסוועשיּבישּפ וװַאלסינ
 רעסעדָא ןיא טריפעגפיוא 1912 ,(דניירפ-

 . ץמַארד .עקיטקַאיײרד ַא רעטַאעט:טָאטש
07 40000684 - 

 ןּבעל ןשידיי ןופ
 ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא עכלעוו
 עג ,סרעטַאעט עשיסור ערעדנַא עליפ
  ןסעיּפ עקיטקַאנײא ייר עצנַאג ַא ןבירש
 ףיוא ןעגנַאגעג גלָאפרע טימ ןענייז סָאװ

 ןענייז ןוא סעניּב:רוטַאינימ עשיסור יד =
 :עזרעּביא רעשיסור ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 ;רושז ןופ ןטפעה עכעלטַאנָאמ יד ןיא גנוצ
 טכוזַאב 1914 .ס81קפ ע 1108עס0180 לַאנ
 :ירָאטסיה יד טריפעגפיוא ואוו ,עקירעמַא
 רעטצעל רעדז עמַארד עשיטנַאמָאר עש
 עמַארד עקיטקַאײרד י"ד ןוא "הישמ
 ןייק ןעמוקעגקירוצ ."רעטכָאט עשידיי ַאפ
 ןופ רָאטקעריד ןעוועג 6 ,דנַאלסור

 :עגטימ ,קסּבעטיװ ןיא רעטַאעט ןשיסור
 םַאנרָא רעד ייּב חמצ .נ טימ טעּברַא
  ףעד ךָאנ ,"המיּבה, רעד ןופ גנוריזינ
 ןופ ןדַאלעגנייא  עיצולָאװער:רעּבָאטקָא
 ,ַאגרָא וצ ןייטשטנעמיד רַאסימָאק ןשידיי
 ,רעטַאעט : סגנוריגער ןשידיי ַא ןריזיג
 ?עגנייא טינ ךיז טָאה ווּורּפ העד רעּבָא
 ןופ קעװַא 1919 ףוס זיא .א ןוא ,ןּבעג
 ?פיוא ואוו ,עקירעמַא ןייק דנַאלסור:ןטַאר
 רעדח יו ,סעידעמָאק עיינ ייד ַא טריפעג
 רעד רַאפײ ,"ןענָאיצַאנ ייווצ ןופ ןוז
 1921 ,"רעטכָאט עשידיסח ידח ,"הנותח
 ןשידי ןיא רעסישזער:טּפיױה ןעוועג
 :ַאב:יינ ןכלעוו רַאפ ,י"נ רעטַאעטײטטנוק
 / ,ילתיּבהלעּב רענליו םעדש טעּברַא
 'רח עמַארד עשילַאקיזומ ַא ןבירשעגנַא
 ןופ דיל סָאדװ עמַארד יד ,"וינערעּב
 ,סרעטקַאניײא ײרַא ךיוא ,"טיוט ןוא עּביל
 סָאװ ,.דנַא .א ןעמעָאּפ ,ןעגנולייצרעד
 ?ןצ/ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז
 :רושז ןעגרָאמח ,"טייצח ,"גָאטװ ,"טפנוק
 ןַײק ןעמוקעג 1923 רעמוז ,וו"זַאא "לַאנ
 ?רעּבָאהּביל ַא ןפַאשעג ואוו ,עניטנעגרַא
 :ביו יד טכוזַאּב רעכלעוו טימ ,עּפורט
 טכוזַאּב 1924 ,םיבושי עשידיי עטסקיט
 ;סױרַא סעיצקעל ענייז טימ ואוו ,ילישט
 רעד וצ סערעטניא ןסיוועג ַא ןפורעג
 ןַאד ,רוטַארעטיל ןּוא ךַארּפש רעשידיי
 ןייז טריפעגפיוא ָאריײנַאשז:עד:ָאיר ןיא
 דנַאלסור ןיא ןּבעל םעד סיוא עמַארד
 תהליחּתכל ןּבירשעג) "דנַאל ןטיור ןיאז
 יעֹר סלַא טנכייצעגסיוא ,(שילגנע ףיוא
 :ץגפיוא ןײלַא ךיוא .ַא ןיא ,רעסישז
 ,לשמל ,יװ ,רעליּפשיוש סלַא ןטָארט

 .לוװיט רעד ןעווא עידעמָאק ןייז ןיא
 ןּבילג ןַאמ רעד לָאז יצ רעדָא טכַאל
 ןייק ןעמוקעגקירוצ 1924 "?ּבייװ ןייז
 גלָאפרע ןסיורג ַא רעייז טימ ןוא ןלױּפ
 גנוצעזעּביא רענעגייא ןיא) טריפעגפיוא
 *קוּביד, סיקס--- גַא (גנורינעצסניא ןוא
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 זדָאל ןיא עניּב | רעשיליופ רעד ףיוא

 עקיטקַאנייא ענייז ןופ--.עשרַאװ ןיא ןוא |
 ןיימש :ןרָאװעג טקורדעג ןענייז ןסעיּפ

 םהרבא ןיא) עידעמָאק ,"תעגושמ סּבייוװ

 ,(18--17 ,"דנַאל עיינ סָאדז סנעזייר

 ,(1912  "דניירפ,) "ןעכייצעגַארפ רעד;

 רעשיטַאמַארד ,"ןעלַאפ רעטעלּב יד ןעווש

 ןיא ןוא ,(ש 0 "טפנוקוצז) ןרוטקָאנ

 .יּב 1 "ןעטפירש עשיטַאמַארדח-- םרָאפכוּב

 ןוא רעטסעוושק

 ג"פ -- ?טייג גנילירפ רעד,
 ,"ךיל עגיבייא סָאד)

 ,"רעדורּב !

 ,"ןעּבעל ןוא- טסנוקח =

 | ,"המקנ יד; ןוא (84 זיז

 ( = =-1ע .ל .י ןײמשנערָא

 ,1918 עיפקסָאמ

  ףלֵא ןופ ןוז סלַא (?) עשרַאװ ןיא .ּבעג

 ,ל .י ןיִא .טָאלמַאק עּבױט ןוא .ָא רעט

 :רַאפ 111 ײקעטָאילּביּב רעשידייז סעצרּפ |

 | עירַאמ ןופ גנוצעזרעביא יד טכעלטנפע

 ןיא ,?יקסנַאדג) לעדנעמ? סַאקצינּפָאנָאק

 .,ה"ברּת ,ײשַאט:ןמה, לטעלּב-בוט:םוי םעד

 לופ -- ײלעטכַאש סָאדװ גנולייצרעד יד |

 +סקלָאפ עשידי יד ֹוצ טפַאשיײרטעג

 . ךַארּפש רעשידי רעד וצ ןֹוא ןשטנעמ

 - ,ןװָאלָאקָאס ףיוא סעּכ ַא ּבילוצ ,רעטעּפש |

 | רעד ןופ רָאטקַאדער םעד טלָאמעד

 תֹוחֹוּכ עלַא טימ קידנּבערטש ,121461114

 :ןּבָאה טינ ןוא םיא ןיא ןייז םקֹונ וצ ךיז

 ךיז .ָא טָאה ,ןפיירגוצנָא םיא ואוו קיד |

 לטעלּב ןשיטימעסיטנַא םעד וצ טדנעװעג |

 לקיטרַא םעד טָאה סָאװ / ,אזומ 2010

 ,טּפַאכעגפיוא רָאטקַאדער ןשידיי ַא ןגעק

 םזיטימעסיטנַא טימ טצריוועגוצ ךָאנ םיא

 רָאטװַא םעד ןגיוצעגוצ ךיוא ןַאד ןוא

 ןַאד ןופ ,טעּברַאטימ רעקידנעטש ּוצ

 זיּב ,,ןעקנוזעג רעפיט ץלַא .ָא זיא ןָא

 ַא ךיז טכַאמעג ןוא טדמשעג ךיז טָאה רע

 ןטײרּפשרַאפ טימ ,רָא ישזעי ג"א ערעירַאק

 עטסכעלדנעש יד סיוא גָאט ןייא גָאט

 . רעשילױוּפ רעד ןיא ןדיי ףיוא םילוּבליּב

 ןצומשַאּב טימ ,עסערּפ רעקידהאמצרַאװש

 ,ייםולח

 ךדיי ןגעק ןצעה טימ ,ךַארּפש עשידיי יד
 =רַאפ וצ קידנפלעהטימ םורָא?ױזַא ,וו"זַאא
 =ימעסיטנַא יד ןפרַאשרַאֿפ ןוא ןקרַאטש
 רעד ךָאנ ,ןליוּפ ןיא ןעגנומיטש עשיט
 - ןרָאװעג טמיטשַאּב ןליוּפ ןופ גנוַײרפַאּב
 םינינע עשידיי רַאפ טנערעפער סלַא
 :ָאװָארּפ .ןייז רֶעֹּבָא ,גנוריגער רֶעד ייּב
 יג רעד ןיא טעּברַאצעה עשירָאטַאק

 - טרעדנעעג 120 ,טזָאלעגּפָא טינ (ס6
  ?גע דא ףיוא ןעמָאננעילימַאפ ןייז ךיוא
 טגָארט רעטקַארַאכ ןשירעצעה ַא ---,י ק ס

 .ֹּפָא עכעלטפַאשנסיװ טשרמולּכ ןייז ךיוא !
 טנעמעלע ןשיליוּפ םעד ןגעװ גנולדנַאה
 / 201520?ץ702 ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא
 -י 105 ,עשרַאוו) ּוש 2416 2ש60י0581ז|
 - 420 זיז

 --+3 וולסכ| 'ב) רעּב יקטנַאשרָא
 =יוװ ,קָאדָארָאה ןיא .ּבעג (= |

 ַא דיי ַא ,רעטָאפ ןייז .ּבוג רעקסּבעט
 +לעזעג ןטלקיװטנַא קרַאטש ַא טימ .ןדמל

 2 לרפ רעייז םיא זיא ,שוח ןכעלטפַאש

 - עג ןגיוצרעד זיא רע ןוא .,ןברָאטשעג
 םעד ןֹופ העּפשה רעד רעטנוא ןרָאװ
 טָאה עכלעװ ,רעטומ רעד דצמ ןדייז
 טנרעלעג רָאי 16 ויּב ,םָארק ַא ןטלַאהעג

 - ַאּב ךיז ,עגיר ןיא 06--1902 ,רדח ןיא -

 - ,,גנֹוגעװַאּב רעשידנוּב רעד ןיא טקיליײט

 .ןּבױהעגנָא ואו ,ענליוו ןיא 1909 טניז

 עקינייא טימ טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז
 רעגיביא רעד" :קרעװ עשיטַאמַארד

 / ,ןעּפסָאנקע ב'מז) רעטקַאנײא
 רעגנַאפנָא עפורג ַא ןופ ןּבעגעגסױרַא
 | ןעלהַארטש:ןענוז עטשרע יד ייבח 1
 +סעמַארד עקיטקַאײרד -- יַאננַאװ ןוא
 | רָאטקערָאק סלַא טעּברַאעג 13 -- 10
 / ףטיל ןיא רעטעּברַאטימ רעשינכעט ןוא

 -י ?ןַאמּפיל ,"טפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעלא סניוו

 - :עפלייה ,י ,יטַאלּבנעכָאװ רענליווק סניוועל |

 + "יד, ןַאגרָא ןשידנוּב םעד ,"גָאטװ סניר
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 ןיא קיטעט 1918 טניז ,1913 "רעדיינש
 גנוגעווַאּב רעשיטסינומָאק רעשידיי רעד

 ןגעו ןעלקיטרַא ןּבירשעג ,עסערּפ ןוא
 . ,חגנודליּב ןֹוא רוטלוקק ןיא רעטַאעט
 :קַאדער ,"תמאק ןופ רַאטערקעס ןעוועג
 .גנילירפ ,עגליוו ןיא "ןרעטש םעדא טריט
 - ,וזַאא קסּבעטיװ ןיא ךָאנרעד ןוא ,9
 טנעמגַארפ ןשיטַאמַצרד ַא טכעלטנפערַאפ
 ענליוו ,"טלעוו עיינ ידח) "ןעייווצ ןיא;

 יװ ,ָאװ סרעטקַאגיײא יד 9, /1--/11(, 

 ףיוא/ ןוא (1919 עווקסָאמ) !ךעלקערש -
 ,"טייהיירפ? ;זרעפ ןסייוו ןיא) יףיוקסיוא

 :מעק רעדז ןעגנולייצרעד יד ,(1922 י'נ
 "ףרָאד ןיא טכַאנ:רעמוז ַאװ ןוא ?רעפ
 עדנעגעל יד/ רושָארּב ַא ,(1919 ץסנימ)

 ַא ,(1918 עװקסָאמ) "םזיװעשלַאּב ןגעוו |
 :רעטעּברַא רעשידי רעד ןופ ןַאמָאר -

 ט"א 10--1900 ןרָאי יד רַאפ גנוגעוװַאּב
 :סָאמ ,"ךוּב ןוא לושא ג"פ) "סעילַאװכח
 :ןעמינַאדװעסּפ (1924 עווק
 סעילוק ,ןָאסלכימ םייח ,ןָאזנעלע 3 .ז
 רעטלַאוורַאפ סנטצעל {-- .לקיניײא ןַא
 ?ניא/ ןֹופ גנולײטּפָא רעשידיי רעד ןופ
 +יסורסייוו רַאפ טוטיטסניא;) חטלוקלעּב
 טָאה עכלעוו ,קסנימ ןיא ("רוטלוק רעש
 ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ עיצקעס ַא ךיוא
 נָא רעד רעטנוא ךַארּפש רעשידיי רעד
 ,רעדנעלסיוא .נ ןופ גנוריפ !

 / ,ן} 1914 "טלעװ עשידי, ,ג ,ש

 ) ריאמ ש"א

 :ימַאּפ רעלעיציפָא ןייז) רַאװגנוא ןיא בר
 ,(רעטדעטשנעזייא ןעוועג זיא ןעמָאננעיל
 ןייז ."שא ירמא; רפס םעד ןופ רּבחמ
 ןּבירשַאּב ןענייז תוגהנה ענייז ןוא ןּבעל
 "שא ירואמע לרפס ןעמינָאנַא םעד ןיא

 = 41899 שקאפ) ישטייט:ירבע ףיוא

 -- 1880 1/1) םולש ש ׁשַא |
 ;רַאװ ,ענטוק ןיא .בעג (

 רעד טול גָאטסטרוּבעג ,טנגעג רעוועש

 ,ןדיי ןטוגַא || ,רעּב .ה

)1861 -- 

 רעד טױל ,רַאונַאי ןט:1 םעד עקירטעמ
 .חסּפ ךָאנ געט 4-- גנונעכער סרעטומ
 ןופ רשפא טמַאטש) השמ רעטָאפ רעד
 לטעטש ַא ןַאהרַאפ זיא סע ואוו ,ןעמעּב
 ןייז טשטייטעג טָאה ןײלַא רע םגה ,שַא |

 ןופ ,("רפאו רפע יכנאז ןעמָאננעילימַאפ
 ,םיטחוש ןופ החּפשמ ַא ןופ ,סֹוחי .ןּפַאנק
 ַא יצ בר ַא ןזייוווצפיא ךיוא טָאה עכלעו
 ןעוועג זיא  ,ןייַד
 - :ָעצלרע רעמורפ ַא
 לקיטש ַא ,דיי רעכ
 א ןוא הרות:לעּב
 לעב הרעסיורג
 ןופ ןכירטש)הקדצ
 *לטעטשז ןיא םיא
 המלש 'ר} ןיא ןוא
 2ןמ יד ,("דיגנ

  ףעד ןופ ,יקסוָאדיװ .בעג ,הּכלמ ,רעט

 רעדָא בר רעצישטנעל ַא ןופ החּפשמ
 ןייז לָאז שא ןעמעוו ךָאנ

 :ַאנ עשיטעָאּפ ,עטמולחרַאפ ַא ,ןעמָאנַא
 םויח-דע טּבעל ,ץרַאה טוג ַא טימ רוט
 רדח ןיא טנרעלעג טָאה ׁשַא .ענטוק ןיא
 ?תיּב ןיא רָאי 16 -- 15 זיּב ךָאנרעד ןוא -

 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז רעטעּפש ,שרדמה
 / טוָאלרַאפ רָאי 18 וצ ,גנודליּבטסבלעז
 ןײק קעװַא ןוא טָאטשנרױּבעג ןייז
 עשיערּבעה ןּבעגעג ואו ,קעװַאלצַאלוװ
 רעד ןופ ךָאנ טסואוועג קיניײװ ,ןדנוטש
 ןיוש טַאהעג םגה ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ,ןצרפ ןופ טרעהעג ,"דוי םעדז ןעזעג
 םהרבא ןופ דיל סעכלעװַא טנעיילעג
 טינ ךָאנ ,שיערּבעה ןּבירשעג ןוא ןעזייר

 .ךַארּפש יד ץקידנציזַאּב םוקלופ ראג
 .ןזייוו עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 1899 םורַא
 ,ןּבָארּפ עשירַארעטיל עטשרע ענייז ןצרּפ
 :ערטש רעמ ןעוועג זיא ייז ןיא רעּבָא
 ןופ רצוא:טרָאװ םעד ןצינוצסיוא גנֹוּב
 - .,גנופַאש ערַאבלטיממוא יו ׁשִיערּבעה
 נָא סעּפע ןסיײהעג םיא טָאה ץרּפ ןוא
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 ןעמוקַאּב ןענעק וצ ,שידיי ןיא ןּביירש
 עשירעלעטשטפירש ענייז ןגעוו גנוניימ ַא
 טימ טנעקַאּב ךיז ןצרּפ ייַּב ,ןטייקיעפ
 +עגפיונוצ םיא טָאה רעכלעוו ,ןגרעּבמָאנ
 טָאה ןעזיר ןענעזיר .א טימ טריפ
 ןופ לרֹוחּב םעד ןיא טנעקרעד ךיילג
 2וק םעד ץניװָארּפ רעשיליוּפ ףיט רעד
 טרעטנומעגפיוא ןוא ,טנעלַאט ןקידנעמ
 :עגקירוצ ׁשֵא ןיא ,םירבח עיינ יד ןופ
 ןּבירשעגנָא ןוא קעװַאלצָאלװ ןייק ןרָאפ
 ,"עלהשמ, ,שידיי ןיא ךַאז עטשרע ןייז
 טינ ךיז רעּבָא ,ןצרּפ וצ טקישעגוצ יז
 רָאּפ ַא ןיא .רעפטנע ןייק ףיוא טרַאװרעד
 ןייק ןעמוקעגּפָארַא רעדיוו םורַא םישדח
 :רעד יד טנעײלעגריפ ןײלַא ,עשרַאװ
 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןצרּפ רַאפ גנולייצ|
 .ףסוי ר"ד ןֹוא ,טריסערעטניארַאפ קרַאטש
 "ךוימ ןיא טקורדעגּפָא יז טָאה אירול
 עשרַאװ ןיא ןַאד ךיז טצעזַאּב שא ,0
 טימ ןעמַאװצ טפָא קידנרעגנוה ,ןוא
 ?רַאפ ,גרעּבמַאנ ןוא ןעזייר םירבה ענייז
 :ליּב ןוא ןעגנולייצרעד רע טכעלטנפע
 ,"גנוטייצסקלָאפ ,דיש ,"דויא ןיא רעד
 ןיא עטשרע יד) שיערּבעה ןיא ךיוא
 העּפשה עסיורגַא ,("ךרדּבז -- "רוה?
 טנעלַאט ןייז ןופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא
 ?םָאט ַא ,לטַאמ ,יורפ ןייז טַאהעג טָאה
 געל ןשיערּבעה םענעעזעגנָא ַא ןופ רעט
 :ַאּב םיא טָאה עכלעװ ,ָאריּפַאש רער
 :עטיל רעשיעּפָארײא רעד טימ טנעק
 ףיא טָאה םשור ןטסערג םעד) רוטַאר
 ץוחַא -- ןַאד ,יָאטסלָאט טכאמעג  םיא
 ,(טנָאמײר ןוא סורּפ ווַאלסעלָאּב -- ןצרּפ

 ןייז "הישוּתמ ג"פ ןיא סױרַא זיא 2
 ךיז טָאה ,?"םירוּפסא גנולמַאז עטשרע
 ,"הריפצהח ,"הפוצה? ןיא טקילײטַאּב ךיוא
 | ,"חלשה?
 :עטיל רעשידיי רעד טימ ןצנַאגניא ןדנוּב
 עג קרעוו ענייז עלַא טעמּכ ןוא רוטַאר
 ןיא ײז קידנקורד ,שידיי .ןיא .ןּבירש

 .:רַאפ ךיז זייווכעלסיב רעּבָא
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 ,יסטרעוװרָאּפ, ,"טלעוו ,דויז ,"דניירפז
 - רעקילעפוצ ץוחַא ,?טנייהח .,"טפנוקוצײ
 עטסנדיײשרַאפ יד ןיא טּפַאשרעטעּברַאטימ
 ןייז ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשידיי
 .?נולייצרעד ןוא רעדליּב גנולמַאז עטשרע
 רעטכעלש ַא ןיא; ט"א שידיי ןיא ןעג
 ,1903 עשרַאװ ,"סערגָארּפז ג"פ) ."טייצ
 .ןופ ןטנעמגַארפ ןיוש טלַאהטנַא (78 זיז
 ײליטרעטש ַא, עמעָאּפ רעקידנעמוק ןייז
 שדניירפז ןיא זײװכעלטיּפַאק טקורדעג)
 םרָאפכוּב ןיא עּבַאגסוא עטשרע ,4
 ןופ סנייא ,(1905 קסנימ ,"רוטלוקח ג"פ
 רעשידי רעד ןיא קרעװ עטסנעש יד
 :ַאב עיינ ַא טנכײצַאּב סָאװ ,רוטַארעטיל
 2עג טָאה ןוא ןּבעל ןשידיי םוצ גנויצ
 ןשיווצ ץַאלּפ ַא רעטכיד ןגנוי םעד ןּבעג
 וצ ,רעלעטשטפירש עשידיי עטסערג יד
 טשַא ןָא ךיוא ךיז טּבייה טייצ - רענעי
 ,גרוטַאמַארד סלַא ערעירַאק עדנצנעלג
 :וצ) "ןעמוקעגקירוצז עסעיּפ עטשרע ןייז
 ט"א "חלשהז ןיא טכעלטנפערַאפ טשרע
 רעשידויש סעצרּפ ןיא ןוא ?רזחו אצי,
 :בוא םרָאפכוּב ןיא ;1904 "קעטָאילּביּב
 ,"םָארטש ןטימַח לטיט ןקידרעטעּפש ןרעט
 - גלָאפרע טימ זיא (1909 "סערגָארּפ , ג"פ
 2יליוּפ רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ךָאנ טייג ןוא עשרַאװ ןיא עניב רעש
 עני רעשידי רעד ףיוא םויח:דע
 ןייז ןעוועג הֹּתעשֹּב זיא רעלוּפָאּפ רעייז
 ןופ םולח ַא:) "ןטייצ סחישמז עמַארד

 ג"מ עּבַאגסוא עטשרע -- "קלָאפ ןיימ
 טָאה שַא ואוו ,(1906 ענליוו ,"טפנוקוצח
 :רַאפ עשירעלטסניק ַא ןּבעג טוװרּפעג
 עכעלטפַאשלעזעג עיינ יד ןופ גנורעּפרעק

 רעייז ןיא סָאג רעשידיי רעד ףיוא ןּפיט
 רעייטשרָאפ יד ּוּבגל גנולעטשנגעקטנַא
 :שלךיי רעלענָאיציד זַארט רעטלַא רעד ןופ
 -ץגפיוא 11ג חקזח 89 6108+ ט"א) טייק

 :יטרַא רעשיסור רעסיורג רעד ןופ טריפ
 ריא ןיא  איַאקסװעשזרַאסימָאק ןיטס
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 רעד ןיא 1906 12/1 ּב"טּפ ןיא רעטַאעטי
 ,יקסווָאּפָארט ינעגוועי ןופ גנוצעזרעּביא
 עניב רעשיליוּפ רעד ףיוא ךיוא ןַאד ןוא
 רעד ןיא ,5/עו/ םעד עשרַאװ ןיא|
 ךיוא ;ָאלָאקָאס ,פ ןופ גנוצעזרעּביא
 ,(ץלוש ,א ךרוד שטייד ףיוא טצעזעגרעביא
 גלָאפרע רעד ןעװעג זיא רעטערג ךָאנ
 ןופ טָאג; עסעיּפ רעטירד ןייז ןופ
 עטסנעש יד ןופ סנייא ,(1907) "המקנ

 ,רַאוטרעּפער?רעטַאעט רעזנוא ןיא קרעוו
 ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןפַאשעג םגה
 סָאװ ,ןעגנומיטש "עשירעלגנַארטָאגא יד
 .עטיל עשיסור יד טשרעהַאּב ןַאד ןּבָאה
 טליּפשעג ךיוא זיא עמַארד יד }רוטַאד

 ןופ סעניב עדמערפ יד ףיוא ןרָאװעג
 ,(ןטדרַאהנײר ייב)  ןילרעּב ,ב'ט9פ
 ןיא ךױא טצעלוצ ןוא ,דנַא .א ײ"נ
 :רעּביא רעשיזיוצנַארּפ רעד ןיא זירַאּפ
 יה יד ,ךלעמנעמולּב ,ל ןופ גנוצעז
 יאתּבש/ עידעגַארט עשירָאטס
 1908 "ןעטפירשטַאנָאמ עשירַארעטיל,)
 וצ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה שא ואוו 1
 ןופ עידעגַארט עלַאנָאיצַאנ יד ןדניּברַאפ
 ;ניא רעד טימ עטכישעג רעשידיי רעד
 :ָאטסיה רעד ןֹופ עידעגַארט רעלעודיוויד
 ןפיוא .ןרעדליש ,טייקכעלנעזרעּפ רעשיד
 גנוגעוװַאּב-חישמ רעסיורג רעד ןופ ןָאפ
 רעד--ןטלעוו ייווצ ןשיװצ ּפמַאק םעד
 רעד טימ דרע רעד ןופ הוואּת.רעקידניז
 ןעמוקעגסיֹורַא זיא ,עעדיא רעשילמיה
 ;פיוא טינ זיא ןוא שירָאטער ןוא ךַאװש
 ץוחַא .עניּב רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעג
 ;ביּב יד יװ ,ןסעיּפ עקיטקַאנײא יי ַא
 ,"רעטניוו םואח ,"רמּת ןוא ןונמַאװ עשיל
 רענעי וצ רע טָאה ,"רעקידניז רעדח

 עידעמָאק יד ןּבירשעגנָא ךיוא טייצ
 ?סורַא טרעװ סע ואוו ,(1909) "סוחי;
 עשידי עקידנעײגרעטנוא יד טריפעג
 ריא ףיוא יד ןוא עיטַארקָאטסירַאגטולּב
 .עיזַאושזרוּב:טלעג עקידנעמוקפיוא טרָא

 ןייז ןופ-

 זויבצ

 86148 ט"א גנוצעזרעּביא רעשיסור ןיא
 עשיסור זיירק ַא ןיא טנעיײלעגרַאפ אס
 ,ּב"טּפ ןיא ןטסיטרַא ןוא רעלעטשטפירש
 :עג םעד וצ הּביס סלַא טנידעג יז טָאה
 ,לַאדנַאקס = ןישזַאּבַארַא:װָאקירישט ןסיוו
 ןגעוו קימעלָאּפ ַא וצ טייפעג טָאה סָאװ
 5ור רעד ןיא ןריי יד ןופ לײטנָא םעד
 זַא ,םעד ןגעװ ןוא רוטַארעטיל רעשיס
 ידי רעד רַאפ יא רעכיילג ןייז טלָאװ'ס
 זַא ,רעשיסֹור רעד רַאפ יא טסנוק רעש
 ןּבעגוצּפָא טָאטשנָא רעלטסניק עשידיי יד
 ןלָאז רוטלוק רעדמערפ רעד טימ ךיז
 :ידי רענעגייא רעייז ןיא ןפַאש רעסעּב
 ןיא קימעלַאּפ .עסיורג ַא ,ךַארּפש רעש
  ףיֹוא ןַאד טַאה עסערּפ רעשידיי רעד
 .הלימ ןגעק טירטסױרַא סשַא ןפורעגסורַא
 לָאמ ןטשרע םֹוצ ׁשֵא טכוזַאּב 8
 ןקורדניא יד טכעלטנפערַאפ ןוא י'א

 ווירּב עירעס ַא ןיא העיסנ
 .םשור ןרעטנוא .,רעדליּב = עזייר ןֹוא
 רע טּביײרש ךוַאּב ןקיזָאדמעד ןופ
 רעדליּב עשירָאטסיה:שילּביּב ענייז ךיוא
 ,"לארשי:ץרא ןיאק ט"א םרָאטכוּב ןיא)
 ,(1911 עשרַאװ ,?עלַא רַאפ רעכיּב? ג"פ
 =עלע ןשילּביּב םעד רַאפ .טרעטסײגַאּב
 :רַאה ןייז טנעָאנ ױזַא זיא סָאװ ,טנעמ
 ,טעטילַאודיוװידניא * רעלטסניק רעשינָאמ
 רעשידי רעד ףיוא סױרַא רע טערט
 טימ ץיװָאנרעשט ןיא ץנערעפנַאק:ךַארּפש
 יד ןגָארטרעּבירַא ןגעװ טַארעפערַא
 ייל רעשיערּבעה:טלַא רעד ןופ תורצוא
 ןַאד טצעז ןוא שידיי ןיא רוטַארעט
 ,יןעּבעל עיינ סָאדװ) "תורח רעּביא ןײלַא
 ,עקירעמַא טכוזַאּב 1909 ףוס ,(1910 י"נ
 ןָא -- טריפעגפיוא ןוא ןּבירשעגנָא ואוו
 סיוא עידעמָאק ַא -- גלָאפרע ןקירעּביא
 םייה רעיײנ רעד ןיא ןּבעל ןשידיי םעד
 ןייק ןעמוקעגקירוצ ,"ןַאמסזנַאל רעד,

 =רַאפ 14 -- 1910 ןופ ןףשמ ןיא ,ןליוּפ
 ,קרעו ערעסערג ייר עצנַאג ַא טכעלטנפע



 רעדמערפ = רעיינ |
 .?מוקלופ ענייז ןופ סנייא---"דיגנ .המלשח

 ;"רעט = -
 . ןופ ךעלהשעמח יד ; "שדקמה תיּב ןּברוהז/|
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 -- ?ַאקירעמַאװ גנולייצרעד יד  :ונייהד|
 :ורט םעד ןופ גנורעדליש עקידנרירַַא

 ןופ לרוג ןקירע דניקנטנַארגימע שידייַא
 רעד ןיא ןוא עקירעמַא ןייק געוו ןפיוא

 עמעָאּפ יד ;טלעו

 רעד רע ואוו טימ טָאה| ,קרעװ עטס
  :יליטס רעטסיימ ַא ןופ טנַאה רערעכיז

 טייקשירפ עטנוזעג יד טריזעטניס רָאטַאז = |
 - לטעטש ןשידיסח ןופ תוימשג עקיטּפַאז ןוא ||

 טייקכיירנּברַאפ ןוא טייקידסוחי רעד טימ |
 עשילּביּב יד ; תובחר רעשילּביּב רעד ןופ
 :כָאט סחּתפיז עמַארד עשירָאטסיהערּפ

 ןעגנַאזעג ריפ ןיא עמעָאּפ יד

 סָאװ ,(1913 ,ןיקצעלק .א .ּב ג"פ) "שמוה

 סׁשַא טימ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא ןענייז
 + ?מער-ךעלמיטסקלָאפ ,רעשיטסינָארכַאנַא|
 . ?ביּב יד ןופ גנוסַאפפיוא רעשיטדנַארּב

 "ירעמ, ןַאמָאר םעד
 - לייט רעט:2 ;1913 ןיקצעלק .א .ּב ג"פ)
 .ןטשרע םעד--("ךיז וצ געו רעדח ט"א
 / פָאמ ַא ןופ ווּורְּפ םענעגנולעג רָאג טינ)

 אוו ,ןַאמָארַארָאּפסַאיד ןשידיי םענרעד -
 רעשינַאגרָאמוא ןַא ןיא ךיז ןציירק סע
 .:ָאכיסּפ ןופ ןטנעמעלע יד גנודניּברַאפ)

 ;ןטלַאטשעג עשיל

 טימ םידיחי ןופ גנורעדליש רעשיגָאל
 םעד ןופ דליּב ַא ןּבעג וצ טסעמרַאפ םעד
 ןּבעל ןקלַאיצָאסךעלטפַאשלעזעג ןשידיי
 ןופ סרעטנעצ יד ןיא  ,םֹוחּת ןשידיי ןיא
 ?רעטעּפ) טייקשידײ רעטרילימיסַא רעד

 ןיא ןוא (ןענָאלַאס  רעלטסניק רעגרוּב |

 :עלק ײר עצנַאגַא ץוחַא ;"א םעינ |
 :רעד יד א"צ ,ןציקס ןוא ןלעװָאנ ערענ
 ןיא ןבעל ןשירעיוּפ םעד סיוא גנולייצ
 ,(1910 ,"סערגָארּפ ג"פ) "דרעל ןלױּפ
 ןשיליוּפ ןופ עמַארד ױעקיטקַאייװצ רעד

 :ַאװש יד ןןופ דנוּב רעדא ןּבעל-רעלטסניק |
 טּפ ,"טלעוו עשידיא ידי) "עכ-

 :ָאילּביּב רעד ןיא--שיסור ףיוא }11 --1} |
 - ,1912 ּב"טּפ
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 :ץגפיוא ן164ז035 /1סאעססדגס ןופ קעט

  ןשטייד ןופ ןליּפשרעמַאק יד ןיא טריפ
 - ץיטשסקלָאפ סָאד ,(ןילרעּב ןיא רעטַאעט |

 א

 יד ןופ עכַאּפע רעד סיוא)

 ליפ וצ זיא סָאװ ,"ןּביױלג רעזנוא רַאפ
 | עשיטַאמַארדָאלעמ טימ - ןדָאלעגרעּביא
 - .תסתמסא18 ט"א שיסור ןיא) ןטנעמעלעי

 . ףעטנַאמרעד סָאװ-רָאנ רעד ןיא 658
 . םור סָאד ןַאד טּבעל שַא ,("קעטָאילּביּבא
 - סלַא ֹוליפַא ךיז טצעזַאּב ,דנַאלסיוא ןיא |

 .+סױא םעד טימ רעּבַא ,זירַאּפ ןיא בשוּת
 רע טרָאפ תמחלמ:טלעוו רעד ןופ ךָארּב

 ןֶא טּביירש רע !ואוו ,י"נ ןייק רעּבירַא
 רעשידײק רעד יװ ,קרעװ עיינ ײרַא
 :ייצרעד:המחלמ ערעדנַא ןוא "טַאדלָאס
 רענַאקירעמַא ןופ ןַאמָאר םעד ,ןעגנול
 לאס יד ,"טעזָאמ לעקנָאװ ןּבעל ןשידיי

 ידװ ןוא "בנג עקטָאמח ןענַאמָאר עלַאיצ
 - שודיקז ןענַאמָאר עשירָאטסיה יד ,"רעטומ
 (ח"ּת תרוג ןופ עכָאּפע רעד סיוא) "םשה
 .?ןעיליטסַאק ןופ ןירעכַאמפושיּפ ידח ןוא

 תופידר יד |
 עצנַאגַא ךיוא יװ .,(םיֹור ןיא ןדיי ףיוא
 סָאד/ יװ ,קרעוו עשיטַאמַארד עיינ ייר
 "לרעּפ לרינש ַא רעדָא לדיימ עקילייה
 - זיא רעווז ,(1917) ייבנג עקטָאמ? ,(1916)
 .רעטױט רעד ,(1918) "?רעטָאפ רעד
 - .א.1922 "ןענַארַאמז ,(1920) י"שטנעמ
 ןוא ןעגנולייצרעד ערענעלק ץֹוחַא ,,דנַא

 טמענ רעי ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ
 =עג רעשידַײ רעד ןיא לײטנָא ןַא ךיוא
 ןיא ךיז טקילײטַאּב ,טײקכעלטּפַאשלעז
 ?המחלמ יד רַאפ טעטימָאקספליה םעד
 תוחילש ןיא ןוא (ק"דד) ןדיי ענעטילעג
 - 1919 גנילירפ טכוזַאּב טעטימָאק םעד ןופ
 יד ךָאנ דלַאּב) ענליוו ,עּפָארייא:ברעמ
 טמוק 1921 .ענוװָאק ,(געט:לירּפַא עקיטולּב
 - ןייק ,טײקנזעוװּפָא רעגנַאלנרָאי ַא ךָאנ ,רע
 דֹובּכ סיורג טימ טרעוו רע ואוו ,ןליוּפ/

 רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ ןעמונעגפיוא
 . צקטָאמז עמַארד ןייז ןוא ,גנורעקלעפַאּב



 182 | | | | / םולש שא = | | | 181

 םעד ןופ רעגָאלש רעד ןַאד טרעוװ יבנג
 רָאּפ ַא קידנטלַאהסיױא ,רעטַאעט ןשידיי
 ןוא עשרַאװ ןיא ןעגנולעטשרָאפ טרעדנוה
 סעניּב עשידיי עלַא רעּביא קידנעייגכרוד
 ךיז טצעזַאּב 1924 .,ץניװָארּפ רעד ןופ-

 ףיא טפָא טערט רע ואוו ,עשרַאװ ןיא
 עשידיי ענעדיישרַאפ ףיוא רענדער סלַא
 .?נָאמעד ןוא ,ןעגנוטלַאטשנַארַאפ?רוטלוק
 י"א רַאפ סעיטַאּפמיס ענייז קידנרירטס
 ּפמֲאָקַא וע טריפ ,שדוקה-ןושל ןוא

 ?יצ ןכעלדנײֿפטקלַאפ םעד ןגעק -
 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא םזיערּבעה ןשיטס|
 ,ללוש רעשידי ןוא "וטלוק רעשידיי
 שאֹרְּב ׁשֵא טייטש גָאט ןקיטנייה ייּב --

 יא סלַא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 :עש ןוא עטסוויטקודָארּפ עריא ןופ רענ
 :ַײרד םעד ךָאנ רעלטסניק עטסשירעפ
 ע"ש ,ס"ממ רעדנירג עריא ןופ ןרעטשעג
 ןשידיי םעד ןופ רעטכיד סלַא ,ץרּפ ןוא
 רעטשרע רעד ןעוועג רע זיא ,לטעטש
 :עטיל רעשידיי רעד ןיא רעקיטנַאמָאר
 ַא ןיא טליהעגנייא טָאה סָאװ ,רוטַאר
 ?נײא סָאד רעיילש ןקידבוט:םוי ןטרַאצ
 עשילַאכרַאירטַאּפ 2 טלַא .עטעוועדנופעג

 ןוא טײקידלצרָאװ ןייז ,ןּבעל עשידיי
 רעד ןופ עיזעָאּפ עצנַאג יד ;טײקידהחּפשמ
 ןופ ,טלעו רעשידיי רעקיטייצרַאפםֹורפ
 רע טָאה הביבס רעשידיגנ:שידיסח רעד

 עטפַאהרעטסײמ  ייר ַא ןיא טקיּביײארַאפ
 ַא ןיא ןּבירשעג ןענייז סָאװ ,רעדליּב
 ;ייצכיילג ןענייז ןוא ןָאט ןשיּפע ןקִיור
 +רַאפ ןכייו טימ ןעגנורדעגכרוד קיט
 ינדנוּבעגוצ רעפיט טימ ,םזיריל ןטקנעּב
 םעד טימ ,דרע:עמַאמ רעד וצ טײק
 :נַאלק ןוא ןּברַאפ יד רַאפ שוח ןטסנייפ
 עּבילרָאפ ןייז ןיא ,רוטַאנ רעד זופ ןעג

 רענעביױהעג וצ ,טײקוװיטַארָאקעד וצ |
 טכַארּפ רעשילַאטנעירָא וצ ,טייקכעלרעייפ
 רעד ךיוא ןעועג רע זיא ,ץנַאלג ןוא
 טצינעגסיוא טיירּב טָאה סאו ,רעטשרע

 . קידנטכידרעּביא ,ףָאטש ןשילּביּב םעד
 - =סקלָאפ טפָא ,םענעגייא ןַא ףיוא םיא

 ?רעד קידנפַאש ןוא רעגייטש ,ןכעלמיט
 .?טסנוק עשידיי עיינ ןופ ןרעטסומ טימ
 רעשיטנַאמָאר רעד .,ןעמרָאפ:ליטס ןוא
 יד ןוא טייקידתּבש עשינָאמרַאה יד ,ןח|

 ןדנוּבעג טרעו עיצַאזילַאעדיא עשיריל
 ןופ ןעגנורעדליש עגייז ןיא ןשַא ייּב
 סעכלעוו ,ןּבעל ןשידיי;שינַאקירעמַא םעד
 :לדעכָאװ טימ ןעגנורדעגכרוד ױזַא זיא
 ןופ ,עיצידַארט ןופ ןלעפ טימ ,טייק
 :ימייה רעקיטּפַאז ןיא ןעלצרָאװ עפיט
 ענייז ןיא רעּבָא רַאפרעד ,דרע רעש
 יװ ,ןעמַארד ןוא ןענַאמָאר עשירָאטסיה
 ןופ ןירעכַאמפושיּכ יד; ,"םשה שודיקח
 :ַארַאמח  ,"לרעּפ לרינש ַאז ,"ןעיליטסַאק
 ןופ רעטכיד רעד ךיז טּבױהרעד  ,"ןענ
 +לטעטש ענייז ןופ סָאטַאּפ ןשילידיא םעד
 .ַאּפ ןשיגַארט םעד ֹוצ ןטכישעג-לּביּב:ןוא

 רעד .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ סָאט |
 ?ידי רעד ןופ ,םשה שודיק ןופ וויטָאמ
 ןפיט םעד ןופ ,טּפַאשרעריטרַאמ רעש
 טריפ םויק ןשידיי ןקיּביײא םעד ןופ דוס
 .ַאנ ןופ ךלמה:ךרד םעד ףיוא סױרַא םיא
 .ךיוא טמוק ןוא גנורעטסײגַאּב רעלַאנָאיצ
 ןופ ענייז קרעוװ יד ןיא קורדסיוא םוצ
 .ןופ -- טפַאשרעריטרַאמ רעיינ רעזנוא
 רע םגה ,המחלמ:טלעוו רעטצעל רעד
 לקע םעד ןיא ןירַא טפָא ייּברעד טלַאפ
 2שיטעגָאלָאּפַא רעלַאנָאיצַאנ ןופ םערטס

 ,רעשיריל ַא רקיעה טגעלַאט ַא .טײק
 | קיגײװ : שַא רעּבָא טגטמרַאפ ,רָאמוה / ןקידװענח ןופ הֹוּכ םעד טימ טּבעלַאצ

 יז רַאפרעד ;ןטנעמעלע עשיטַאמַארדו
 טינ טפָא קרעװ עשיטַאמַארד טשַא ןענ
 ,ןלעטש:ןעמעלּבָארּפ רעייז ןיא טעדנירנַאּב
 ?עלרעּביא עשיגַארט ןרעדליש פעד ןיא
 עטסקיגייוועניא ןוא ןטקילפנָאק .,ןעגנוּב
 :ַארד ענייז ףיוא ךיוא רעּבָא ,ןטיירטש
 ךייז ןופ ןח רעד ןסָאגעגסױא טגיל ןעמ'
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 =שטנעמ וצ גנַארד רעפיט רעד ,עיזעָאּפ

 .געדינ יד ןופ גנוּבױהרעד וצ ,טייקכעל
 רַאפרעד ןוא ,ןּבעל ןופ ןּפמוז עקיר
 עשינַאגרָא עסיורג ענייז ץָארט ,רע טָאה
 :ַאּב ךָאד ,רעקיטַאמַארד סלַא תונורסח
 ןייז ןופ טפַארק רעסיורג רעד טימ ,ןזיוו
 קילּב םענעּפָא ןייז טימ ןוא עיציוטניא
 ןרעװ וצ ,שטנעמ ןוא טלעװ  רַאפ
 רעפעש עטסוװיטקודָארּפ יד ןופ רענייא
 -- ,עמַארד רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ

 םעד ׁשֵא ןופ ןָאט רעשיטעטַאּפ רעד
 ענייז ןיא ּפָא ךיוא טגנילק טסירטעלעּב
 ןיא יו .טקנופ ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ
 ,סעדער ענייז

 ענעדײשרַאפ ןיא ןענייז שֵא ןופ קרעװ יד
 ץֹוחַא ,ןּבַאגסיױא ענעדיײשרַאפ ןיא סױרַא ןטייצ

 יַארד יד ןוא ןּבַאגסױא ענלצנגייא עטנָאמרעד יד
 ,עגייז ןעמ-

 עּבאגסיוא עטשרע יד זיא ,ןבאגסיוא ערעדנוזַאב

 ןרָאװעג ןעמונעגרעטנוא קרעװ ענײז עלא ןופ
 ןופ ךָאנרעד ןוא ןימיש .ּב ג"פ ןופ 8

 ;וב 5 סיורא ןאד ןעגייזס ןוא ?סערגָארּפ

 ?העצרע , 111 .,"ליטדעטש ַא, 11 4,"דנעגוי, |

 ןוא טדָאטש ןופ , / ,"ןעוויטָאמ , 1/ ,"ןעגנול
 ערענעלק ענַײז ןופ גנולמַאז א ךיוא יװ ,/ףרָאד

 ׂ ' עלעכיב ןײלק א ןוא ןסעיּפ

 רעטשרע רעד ןוֿפ ןדָאזיּפע עשיטַאמַאיד עקינײא

 יגירגעג 1912 םורַא רעד ,עיצולָאװער ףעשיסור
 . ץוחא ,ןּבעגעגסױרא טָאה ג"פ"ןיקצטלק רעטעד
 ענליװ) ןעמארד ,ּב 2 ךיוא ,?ירעמ , ,,?ַאקירעמַא,

 ,"יבצ יאתבשע ,"רעטכָאט סחתפי, { (4
 ,"םישרוי יד, !!6 ,"רמּת ןוא ןונמַא,

 עטרעסעברַאפ ןוא ענעעזעגכרוד ע0:5) ?ןעטײצ

 ינָא "קיטשטיײצ א, לטיטרעטנוא ןטימ עגַאלּפיױא

 111 ;(?עידענַארט ַא, ןקידרעירפ םעד טָאטש

 .ידניז רעד, ,'םָארטש ןטימ ,, ,"המקנ ןופ טָאג,
 ,"טגגוי,) קרעװ עקינײא ,"רעטניוו םוא , ,"רעֶק

 טקורדעגרעּביא ןענײז ("לטעטש א, ,"ןוויטָאמ,

 ,1920 װעיק ,"עגילירוטלוק , רעד ןופ ןרָאװעג

 "סטרעװרָאפ , ןופ ג"פ רעד טָאה עקירעמַא ןיא
 עגנוי, יװ ,דנעּב עקיניא ןּבעגעגסױרַא 7
 ןעננולײצרעד ערעסערג יד טלַאהטנַא) ?ןערהָאי
 יירעמא, ,"ןעבעל עײנ סָאד, ,"ןערהָאי עננו
 ,"סענויב טָאּב גניהטָאנ ,"עקירדנײא רענַאה

 ךרע ןוא למיה

 ;ךיז וצ

 . ָאד ךיוא ןענײז סע עכלעװ ןופ

 .ג"פ) ?ןעטנעמָאמ,

  ןופ ןעגנורעדליש --- (28 ו"ז ,1908 *סערגָארּפ

 - סחישמ ,
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 ,("אקירעמַא ןיא לעּבײל ,םייהרעד ןיא לעּבײל,
 יד טָאה 1921 "בנג עקטָאמ , ,"סעזָאמ לעקנַא,
 סשא ןבעגעגסױרַא י"נ ןיא ?עטימָאק שא םולש ,

 ןענײז סָאװ ,ּב 12 ןיא ?ןעטפירש עטלמַאזעג ,
 רעײנ רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעּביא ךיוא
 סשַא ןופ עבַאגסױא רעקידנעב18 רעקידנעטשלופ

 טימ) 25---1924 עשראװ ,?עגילײרוטלוק , ג"פ ,קרעוו

 המלש ,ליטדעטש סָאד 1 :;(.ב עײנ 6 ןופ ּבָאגוצ א

 11/ ןוא ןעקסערָאמוה ןוא רעדליּב 11 ;דיגנ

 עכלעװ ,ןעננולהעצרע עלַא,)
 ןעּבעל ןעשידיא ןעשילַאכרַאירטַאּפ ןופ ןעלדנַאה
 .11| .ב ;?ףרָאד ןיא ,לעטדעטש םענײלק ןיא

 ."רעטנוא 8 ךיוא עּבַאגסױא י'נ רעד ןיא טָאה
 ןַאקירעמַא 19/ ;("תומשנ ,דרע ,סעשידיא , :לטיט

 ײװצ, ט"א עּבַאנסױא י"נ רעד ןיא) דננגי /
 .ףעגנולייצרע) רעצ ןופ ְךוּב סָאד 1 ;("ןעטלעװ

 טימ ןוא המחלמ רעד טימ ןָאט וצ ןּבָאה סָאװ

 עוו ;(טײצ רעטצעל רעד ןופ ןשינעעשעג יד
 געװ רעד 12 ןירעמ 011{ ןלארשי ץרא

 ןבנג עקטָאמ 241 ;סעזָאמ לעקנָא 8

 שודיק ,ןעיליטסַאק ןופ ןירעכַאמפושיּכ יד 1
 . טמוק סע ואװ) ןעגנולײצרעד עינ 211/ ;םשה
 יד רעּביא, רעדליּבעזײר עירעס א ןירַא ךיוא
 1"(דנאלשטייד ןיא טדעטש עשידיא עגיטייצראפ

 ,ןעװיטָאמ עשילּביב 260 ;ןרעטומ יד אןש

 ,"יבצ יאתבש , ,"רעטכָאט סחּתפי;) ןעמַארד
 םענעּבירשעגוצ ײנ א טימ --- "רמת ןוא ןונמַא ,|

 טָאג,) ןעמַארד עלַאיצָאס אש! ;(טקא ןט42

 טימ -- "עכאװש יד ןופ דנוּב, ,"המקנ ןופ

 ,"בנג עקטָאמ, ,טקא ןט*3 םענעבירשעגוצ יינ א
 סחישמ,) ןעמארד עלאנָאיצַאג 2ש1| ;("סוחי
 ,"לירעּפ לערינש ַא , ,"ןעּביױלג רעזנוא , ,"ןעטייצ

 ןטימ ,םישרוי יד 2011 ;("שנעמ רעטיֹוט רעדע
 יד -- .,רעטניװ םוא ,רעקידניז רעד ,םָארטש

 ײַארד, ט"א רעדנוזַאּב סױרַא ךיוא ןענייז ןעמארד

 ,(1922 י"נ---ענליו) .ב 23 ןיא "ןעטפירש עשיטַאמ

 סױרַא ןענייז סשַא ןעגנולייצרעד עניילק ייר עצנאגא
 ג"פ .ןיא
 ,"עגילירוטלוק, ג"פ -- "טנגוי רעד ראפ שֵא,

 גנולמַאז 8 1905 קסנימ .,"רוטליק ,

 ,1923 עשרַאװ

 .טסקעט ןיא םעד ץוחא ,שיערּבע ה ןיא
 גנולמַאז ַא סיורַא זיא ,"םירוּפס , לכיּב ןטנָאמרעד
 ,ב 1 ןוא ,44 ז"ז ,1905 "הנביא ג"פ ,"םירוּפס,
 ,1913 "הירומ , ו"ֿפ| "שַא םולש יבתּכ לּכ  ןופ

 1| ,יםירויצו םירוּפס, { ;טלַאהטנא ;276 זיז

 ,("הריכבה תוחאה, ,"רוחו אצי;) "תומרד,
 לײט םוצ ,עלעניגירָא לייט םוצ -- ןהריעה 1

 רעװש ןײז ךרוד שידײי ןופ עטצעזעגרעביא
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 זיא סע גנוצעזרעּביא סעמעװ ןיא ,אריפאש
 ,לּביטש ג"פ) "ךיגנ המלש 'ר, סױרַא ךױא
 עטלײװעגסױא ס--ַא ןופ עּכַאגסױא ןַא ,22
 ג"פ ןיא טײרגעגוצ טרעװ שיערּבעה ןיא קרעװ
 | ,רזעילאיןּב ,מ ךרוד "תונמא

 ןופ ןבַאגסױא ענלצנייא ץוחַא ,שיסור ןיא
 ןיא ןעגנוצעזרעביא ענלצנײא ןוא ןסעיּפ ענַיז

 ג"פ ןיא זיא ,ּב"מז ןוא ןלַאנרושז ענעדיישראפ

 עטלמאזעג ענַײז ןופ .ב 2 טיורא 1110ח008מוצעאימ

 ,1922 ןילרעּב ,וָאקינשזידַאל ג"פ ןיא ןוא קרעװ

 ןופ .גנוצעזרעביא רעד ןיא) }החזה 308
 ,1924 ,/4015844 8009 ןוא 22 ,(ןירדיוװ .ר

 101291008840 םרָאפכוּב ןיא ,שיליוּפ ןיא

 -- אסשש6 2016 ןיא ; 810116 22װ66 ןוא
 -װָאּבַארג ,ג ןופ טצעזעגרעביא ,"סעזָאמ לעקנָא,

 --- ןא492 11260128 ןשידייישיליוּפ ןיא ,אקס
 ,(101008 80 4092} ט"א) "ירעמ ,

 ןעגנולײצרעד ענלצנײא ץוחא ,ש טייד ןיא
 ןיא ,ּב"מז ןוא ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ = ןיא =

 םעד סּוא רעדליּב, .,"ַאקירעמַא, 1 םרָאפכוּב

 "ןעטסגניי יד, ,"ןעכטדָאטש סַאד ,ָאטטעהג

 ,("סוחי;) "קילגסָארג עילימאפ יד, ,("ירעמ,)
 ,יװעצ יאטַאּבּבַאס, ,"עכַאר רעד טָאג רעד,

 ןעטכישעג ענײלק, ,"רעטָאפ רעד עדנַאל םיא,
 ,דנַא ,א *סעזָאמ לעקנָא, ,"לעּביּב רעד סּוא

 .בעמולּב ,ל ןופ טצעזעגרעּביא שיזיוצנארפ ןיא

 ץוחא ,ןָאסנילײּב ,ל ןופ שינעילַאטיא ןיא ,דלעפ
 - ,(קינזער ,ש) שינַאּפש ,שילגנע ןיא ןעגנוצעזרעּביא
 ,דנַא .א שינעד ,שידנעלָאה ,שינעמור ,שירַאגנוא

 ,ךײר רעײז זיא ןשַא רעּביא רוטַארעטיל יד

 סָאװ ,ןעלקיטרַא ןוֿפ טּפיױהרעד רעּבָא טײטשַאּב
 ענעד"שראפ רעּביא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז
 ךיוא ןוא שיערּבעה ,שידי ןיא ןטפירשטייצ
 1903 ,8004088 ,גרעּבניצ -- ,ןכַארּפש עדמערפ
 ךוּברהָאי ,ָאסילָאגרַאמ ָאעל {11/ 23 1

 ,"ןעטפירש , ,תובשחמילעּב 1904 "סערגָארּפ

 יעל סָאד, וצ ענַאלײּב) *טַאלּבנעכָאװ, 11

 ןופ ךעלהשעמע יד ןגעװ) 16 ,1913 ("ןעּב
 ,רעגינ ,ש ;(?שמוח

 ךיילגרַאפ ַא) 111 . ,1913 *טלעװ עשידוי

 םעד ןוא "שמוח ןופ ךעלהשעמ, יד ןשיװצ
 ןוא רוטַארעטיל, ,2611---61 ,6 (?הגיארו הניאצ,
 ןוא 1 1921 "טפנוקוצ, ,/1 ,1914 י"נ ,"ןעּבעל
 }118 ז"ז ,1922 ?טלעװירעכיּב , ןיא טקורדעגרעּביא

 ;18 1908 "ג"טצינַאמָאר, ,גרעּבמָאנ .ד .ה
 ,"טפנוקוצ , ,יקסניּפ דוד ;12 -- ץֹרְּפ ,ל י

 .טַאנָאמ עשייַארעטילמ ,קילערָאג ,ש 41 7

 1914 ,"טלעװ ,דויא ,גינעק ָאעל {;11 "ןעטפירש

 ;!ןעטַאט רעד זיא |

 "רעּביירש עשידוי ןעגעװ
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 שא,) 1916 ןָאדנָאל ,"ןעּבעל עײג סָאד, ,1/
 עײנ סָאד, ,ןאמעל סעג ("ןָאסלעגרעּב ןוא
 10 ,יקסװָאלטישז םייח ר"ד 111 1909 ,"ןעּבעל
 1 1910 ןוא (ָאריּפאש .ל ןוא שא) ֵׁש1! 9
 ;18 ,1911 ,"דנַאל עײנ סָאד, .ןיקוויר .ּב
 ,עןסדסק18 680. תענסקגזץעמז ,לעמרעוויסענגיפ
 / ,1911 תממ. ןוקימ ,רענטאר .מ 1362--350 זײז
 ;1922 24( "יש .א .פ, ןעזײר םהרבא 9
 ,רעדנעלסױא ,ג ;11 ?םיורגלִימ, . ,ןוימדילעּב
 ;ש1 1920 "טפנוקוצ , ,ףָאגָאר ללה ;11 *םָארטש ,
 .לעפט ,ב 1291 זיז ,1922 "טלעוװירעכיּב , ,,מ ינ
 וס ,רעּפיש .י ר"ד 110 יז ,3 10 ,םיוּב
 ;12 "רעטעלּב .טיל, ,ענזיצַאק רעטלַא ;44/ ז
 "רעטַאעט ןוא רעכיּב ןענעװ, ,רידַאנ השמ
 רעװ , ןוא ?בנג עקטָאמ , קיטשרעטַאעט "יד ןגעוו)

 411 עטכישעג ,ןירָאג

 ( --1880 ,מ שטיװָארעשָא |
 סלַא ,עילָאדָאּפ ,ץעיניטסָארט ןיא .ּבעג
 זיּב ,רעמערקנזייא ןעמערָא ןא ןֹופ ןוז
 ;קע ןַאד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 3
 .טזָאלעגקעװַא ךיז רָאי 17 ֹוצ ,ןרעטס
 רעּביא טלגָאװעגמורַא ,דנַאלסױא  ןייק
 שוצ ךיז ,עינָאװַאלס ,ןרַאגנוא ,ךיירטסע
 ןייק קעװַא ךָאנרעד ,םײהַא טרעקעגקיר
 ;קירוצ םורַא םישדח עכעלטע ןיא ,י"א
 ּפַאנק ַא טנידעג ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעג
 .:לישעג רעטעּפש ןוא רעטילימ ןיא רָאי
 / ףעשיסור רעד ןופ ןבעל סָאד טרעד
 ;גולייצרעד ייר רעצנַאג ַא ןיא עמרַאזַאק
 .שעמַא ןייק ןעמוקעג 1910 ּבײהנָא ,ןעג
 "רודמ העבש עלַא טכַאמעגכרוד ,עקיר
 ַא ןיא טעּברַאעג ,םענירג ַא ןופ םונהיג
 ,ג ןיא ריש ַא טימ טריטויּבעד .ּפַאש
 .עּפש ,1909 "ןעלהַארטשח ב"מז סרעדַאּב
 ןעגנולייצרעד טימ טקילײטַאּב ךיז רעט
 ,"טפנוקוצ, ,ײסטרעוװרָאּפח ןיא ןציקס ןוא
 ,דיא; ,"דנַאל עיינ סָאדש ,",ש .א ,פח
 .גָעטש 1914 טניז ,דנַא ,א "רעפּפמעק
 ,"סטרעװרָאפח ןופ רעטעּברַאטימ רעקיד
 - שײטּפָא רעשיטָאטש רעד ןופ רָאטקַאדער
 :ײשרַאפ ןוא ןעגנולייצרעד ץֹוחַא ,גנול
 =רעטַאעט ,ןטעּברַא עשיטסילַאנרושז ענעד
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 ןוא שטיװָאּבעלג ,מ פ"א ךיוא ,ןעלקיטרַא
 :יצ רעד ןיא טכעלטנפערַאּפ ,ןַאלג ,א

 :רעד ,ןעגנוצעזרעּביא ליפ רעייז גנוט
 רעכלעוו) ָאקנעשטרעװַא .ַא ןופ טּפױה
 ןּבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה
 ,("סטרעוװרָאפק ןרַאפ לעיצעּפס ןּבירשעג
 סירָאּב ,יפעט ,רָאיד ,ל .א ,יקרָאג ,מ
 ,ב ַא :םרָאפכוּב ןיא ,דנַא ,א וװָאקניװַאס
 ;געילימַאפ ןופ בור סָאד ,,ןעגנולייצרעד
 ג"פ) "תומשנ עגיהורמוא, ט"א ,ןּבעל
 ?נוצעזרעּביא ;(1919 י'נ ,"רוטַארעטילא

 יּבעג - (1902 -- 1872) םוחנ דַאּבַאּב = |
 ןיא ,עיּבַארַאסעּב ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא

 :ימַאפ רעטנעגילעטניא רעכעלגעמרַאפ ַא -
 רעקידכעלייק א ןּבילּבעג רָאי 14 וצ ,עיל
 | ?רעד ךיז ןוא םֹותיי

 יסעוושַא ייּב ןגיוצ
 ?רעקַא ןיא רעט ר

 :ָעג ואו ,ןַאמ
 ?מיג ןיא טנרעל |

 ?סױרַא ,עיזַאנ
 ןַאד ןיוש קידנזייוו
 ּוצ טפַאשנרייל ןייז
 =וצ ,רֹוטַארעטיל
 עכלעוו ,םיבורק יד טימ ךוסכיס ַא ּביִל

 ןַא רַאפ ןכַאמ טלָאװעג

 ןײק ץקעװַא רָאי

 םיא  ןּבָאה
 17 וצ  ,רעקײטּפַא
 ךעלקערש ךיז ,קרָאי 2 וינ -

 םוש ןָא ,טָאטש רעדמערפ רעד ןיא
 רעוװש טזומעג ,עטנַאקַאּב ןוא דניירפ
 :ָאד רָאּפ ַא רַאפ ןקירּבַאפ ףיוא ןטעּברַא
 ןּביוהעגנָא רע טָאה ןַאד .ךָאװ ַא רַאל
 2יצ עשידיי יד ןיא ןכעלטנפערַאפ וצ
 :יא ךיוא יו ,ןציקס ןוא רעדיל ןעגנוט
 :ױנעטש ַא ןעוועג 1892 .,ןעגנוצעזרעּב

 - טגָאלּפעג

 רעד ןופ המשנ יד/ סניגלָא ,מ ןופ ןעג
 סיקציּברעװ ,מ ,"עיצולָאװער רעשיסור
 ?ַארעטילז | ג"פ ,ּב 2) תצצפ םקסאסהא

 - ןוא טַאטש7 סנינעל ,ב ,(1919 ,י"נ ,ירוט
 ,י"ג ,?דרַאגנַאװַאז ג"פ) "עיצולָאװער
 רלעפסעטָאג ,א טימ ןעמַאזוצ ,(9

  ?רַאפ ָאי קיטשרעטַאעט ַא  ןּבירשעגנָא |
 ?עגפיוא) "טַאריײהרַאפ טינ ןוא טַאריײה

 ,(י"נ ןיא 1920 טריפ |

 ,11 ,1920 "טפנוקוצ , ,שטיװָאניּבַאר .ש |

 קץססאס - הסקא- ןופ רעטעּברַאטימ רעק
  ?םיוא יד ןגיוצעג ןוא 488081// 2801

  :ַאק רעשיסור רעד ןופ טײקמַאזקרעמ
 ןייז ,םיריש ענייז טימ י"ג ןיא עינָאל
 עגסיוא טינ רעּבָא טָאה טנוזעג ךַאװש
 זיא רע ןוא ,תוקחד ערעטיּב יד ןטלַאה

 - אק ןייק ןרָאפעגקעװא .,ןרָאװעג קנַארק

 ,רעלעטיּפש ןיא ןגעלעג ואוו ,עינרָאפיל
 ןופ לעטרַא ןַא ןיא ןעמוקעגנָא ךָאנרעד
 ןעמענוצּפָארַא רעזעניכ ןוא רעינָאּפַאי
 ײּב ,גָאט ַא טנעס 30 רַאפ ןּבױרטניײװ

 | יד ןיא טעּברַאעג טייצ רָאי ַא

 - ?דלָאג עינַאּפמַאק ַא ןיא גרעּב רעדעגַאװ
 =?ֵארעיס

 שילגנע טֹוג טנרעלעגסיוא ךיז ,רעכוז
 5גנע רַאפ ןּבירש וצ ןּבױהעגנָא ןוא
 - .ָאקסיצנַארפןַאס ןיא ןטפירשטייצ עשיל
 לַארעטיל רערעטיירּב ַא .וצ קידנּבערטש
 .ןעמוקעגקירוצ 1896 ,טייקיטעט רעשיר
 ?רעּביא ןופ הנויח קידנעיצ ,ןוא י"נ ןייק
 א"צ) שילגנע ףיוא שיסור ןופ ןעגנוצעז
 .שיועקנעס שילגנע ףיוא טצעזעגרעּביא
 ,ןיצידעמ טרידוטש ,(ןענַאמָאר סעשט
 / טיײצ וצ .טייצ ןופ ךיז קידנקילײטַאּב
  ףערּפ רעשידיי ןוא רעשילגנע רעד ןיא
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 :ייז ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד ענייז ,עס
 :ָארּפ וצ ןוא טעּברַאַאּב קינײװ וצ ןענ'
 ןיוש ןענייז רענעגנולעג ךס ַא שַיַאז
 ץנַאג ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעדיל ענייז
 רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא רעלוּפָאּפ
 ?עמַא ןיא גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי
 :ּפָא ןַא--ןּבַאגסױא ערעדנוזַאּב ןיא ,עקיר

 ?רַאפ א ,ענייח ךירנייה ןגעוו גנולדנַאה |
 רעד ןופ עּבַאגסױא ערעלוּפָאּפ עטצריק
 עטקינײארַאפ יד ןופ עיצוטיטסנַאק =

 ןיא טכוזדניווש ןופ ןּברָאטשעג ,ןטַאטש |
 טָאה רע יװ ,םעדכָאנ ָאקסיצנַארפ:ןַאס

 ,רָאטקַאד סלַא טקידנעעג

 ינֵא ,ןיסאב ;1 1900 800407 ,ָארּבמָאר ,י
 טכארּבעג ןרעװ ןלעװק עדײּב ןיא) 11 עיגָאלָאט
 "ענירע, ,ןײטשגײװ .ּב ;(רעדיל ענַײז עקינייא

 | ."ןעגנור

 ) --1885) ףסוי שטיבַאּב
 :עג ,,ּבוג רענדָארג ,ינַאשזורּפ ןיא .בעג
 ןוא הרוּת= דומלּת ,רדח ןיא טנרעל
 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז רָאי 16 ןופ ,תובישי
 =עג .,גנודליּב רענײמעגלַא ןּוא הלּכשה |

 יףמזהמ ,"ץילמהז ,ייהריפצהח ןיא ןּבירש
 רעטשרע .ןעגנוטייצ עשיאערּבעה ,דנַא .א
 "גנוטיײצ:נַאמָארז ןיא--שידיי ןיא לקיטרַא
 .ןגעװ) "רעטכיד עשידיי ייווצ; -- 8

 ,(יקסװַאשרַאװ ,מ ןוא דלעפנעזָאר סירָאמ
 ?ליצרעד ,ןעלקיטרַא טקורדעג ןַאד טניז

 ןיא רעדליּבעזייר ,ןענָאטעילעפ ,ןעגנול
 יא יטנייהל ,"טנעמָאמ ,"ןעּבעל רעזנואש |

 טנעדנַאּפסערָאק המחלמ רעד רַאפ ,,דִנַא
 ,?טַאלּבעגַאט ןעשידייװ רעקרָאיײינ ןופ
 "וה ערענעלק עירעס ַא :םרָאפכוּב ןיא
 עשיטסירָאמוה, ט"א ךעלכיּב עשיטסירָאמ
 עשרַאװ ,"ןיב ידז ג"פ) "קעטָאילּביּב
 :רעה רעשטייד רעד רעטנוא- (4
 - ?סגירקז ג"פ) "רעגנוה רָאי ןּביזײ ןוא "טפַאש
 ,(80 ן"ז ,1923 עשרַאװ ,"קעטָאילּביּב

 :עג ַא ,רערעל טייצ ערעגנעלַא ןעוועג
 ןוא "דניירפח ןופ רעדנזייר--טייצ עסיוו

 :עּפָארּפ ַא - סנטצעל ,ג"פ סניקצעלק ןופ
 רעטעּברַאטיֿמ ,טסילַאנרושז רעלענָאיס
 ןעגנוטײצ עשידיי רעסעילָאּפ יד ןופ
 :עמַאז ןוא "לַאנרושז ןעגרָאמ , ןופ ןוא
 : ,י"ב ןיא "רענַאקיר

 -- 1868 לולא 'ג) םשרג רעדַאּב

 ןיא ,עקָארק ןיא .ּבעג (
 ךיש ןופ סוחי ריא טריפ סָאוו ,החּפשמ ַא
 יב השמ?קחצי ןופ ןוז ,ה"לש ןופ ןוא
 | ?רעד רָאי 7 ויּב
 ןיא ןרָאװעג ןגיוצ
 ,ןיציּפשַא לטעטש

 ?ָארק ןיא ךָאנרעד
 2ָצ1 ארמג ,עק

 רעד ןיא טנרעל
 םידמלמ ייּב םייה
 ,רעטָאפ םייּב ןוא
 םיא טָאה רעכלעוו
 רע ,ןײרַא רדח ןיא ןקיש טלָאװעג טינ
 עשידיסח יד ןשיוצ ןרעוו עילַאק טינ לָאז
 ךיא טנרעלעג רָאי עכעלטע ,ךעלגנִיי
 ןופ יורפ רעטעדליּבעג רעד טימ שטייד
 טייצ עצרוק ַא ,ןיּבר רעקישטשילַאז םעד
 ,ייללּכ ת"ּתװ עטעדנירגעג ןַאד יד טכוזַאּב
 דומיל םעד טריפעגנייא ןיוש טָאה'מ ואוו
 . ?תיּב ןיא טנרעלעג ךָאנרעד ,שיליוּפ ןופ-
 ןיא טכַארּברַאפ טייצ רָאיַא ,שרדמה
 ןועמש 'ר בר רעװעקָארק ןופ זיוה םעד
 - ?רַעּביא ,(רפוס םתח םעד ןופ ןוז ַא) רפוס
 ,ס"ש ישודיח ןוא תושרד ענייז ןּבירשעג
 עקַארק ןופ סופוצ קעװַא רָאי 14 וצ
 ?רעניּבַאר ַא ןיא ןעמוקוצנָא ןילרעּב ןייק
 + רעּביא טלגָאװעגמורַא םישדח 8 ייּב ,לוׂש
 ןופ רָאטקַאדער םעד טכוזַאּב ,דנַאלשטיײיד
 ףוס:לּכ=ףוס ןוא קיל ןיא ןָאדרָאג ,ד ידיגמהז
 ,םײהַא ןרעקמוא טיונ סיוא טזומעג ךיז
 םורֲַא רעפרעד ןיא רערעל ַא ןזעוועג
 :ַאטיגַא ןַא טריפעגנָא בגא ואוו ,עקָארק
 ?עגרעּביא 1889 ,םירעיוּפ יד ןשיווצ עיצ
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 טַאלּבנכָאװ ןופ עיצקַאדער יד ןעמונ
 ןופ טרָא ןפיוא ײמַאלַאק ןיא יישמשהז
 :עג ןדַאלעגנייא 1891 .,סעדיורּב ,א ,ר
 ןיא שיערּבעה ןופ רערעל סלַא ןרָאװ
 ?סױרַא ןַאד ,רַאנימעס:רערעל רעװעקָארק
 ןיא ןרושָארּב רַאּפַא ץֹוחַא ,ןּבעגעג

 (סוטסירק ןגעוו ענייא םכותּב) שִיערּבעה

 טול שמוח ןופ גנוצעזרעּביא עשיליוּפ ַא
 ףיוא זיולּב סרַא) םעטסיסנעיניל רעד
 טצעזַאּב ךיז 1894 ,(תישארּב הרדס רעד
 לוש רעד ןיא שיערּבעה ןופ רערעל סלַא
  ןאו ,גרעּבמעל ןיא יקצַאשט ןופ ג"א
 נָא ןַא טליּפשעג רָאי 20 ןופ ךשמ ןיא
 :טפַאשלעזעג םעד ןיא עלָאר ענעעזעג
 ילַאג ןופ ןּבעל ןשירַארעטיל ןוא ןכעל
 רעד ןיא קיטעט ןעוועג ,םוטנדיי ןשיצ !

 טקילײטַאּב ךיז ,גנוגעווַאּב רעשיטסינויצ
 :שיליֹוּפ ,עשיערּבעה ענעדיישרַאּפ ןיא
 ,ןטפירשטייצ עשידיי:שטייד ןוא עשידיי

 רעּבָא ןטסנידרַאפ עסיורג סרעדנוזַאּב
 רעד ןופ רענָאיּפ סלַא ןּברָאװרעד ךיז
 ?ַאג ןיא עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
 ַא ןפַאשעג רעטשרע רעד וואו ,עיציל
 ,םייה עשירַארעטיל עשידיי עקידנעטשּבלעז
 ידי רעד ֹוצ סערעטניא םעד טקעװעג
 יד ןפלָאהעגטימ ןוא רוטַארעטיל רעש
 =סיוא רעלעטשטפירש עשידיײ:שיצילַאג

 ,ןטייקיעפ עשירַארעטיל ערעייז ןדליּבוצ
 טיײקיטעט עשירַארעטיל ןייז ןּבױהעגנָא
 .טַאלּבנכָאװ ןשידי םעד ןיא שידיי ןיא
 טָאה ,סעדיורּב .א ,ר ןופ ר"א ײלמרּכח
 עשידיי סָאד טריטקַאדער רעטעּפש רע
 ?סיוִרַא ,1898 "ירבעהק טַאלּבנכָאוװיײװצ
 טעדנירגעג ,רעגניווע השמ ןופ ןּבעגעג

 :ײצ עכעלגעט עשידי עטשרע יד 4
 ?גָאט/ רעגרעּבמעל ,ךיירטסע ןיא גנוט
 ,1906 ֹזיּב סע טריטקַאדער ןוא ,חטַאלּב
 טריטקַאדער םישדח 8 ןופ ךשמ ןיא ןַאד
 --1896 ,"טַאל גָאט רעגרעּבמעל עיינז סָאד
 יגז ט"א רעכיּברָאי ןּבעגעגסױרַא 2

 ײװ ,חרעדנעלַאק:סקלָאפ רעשידוי  ס-ּב
 ןוא 1904 "ןעלהַארטש,א ּב"מז יד ךיוא |
 ןיא ןטפירשטייצ עקינייא ץֹוחַא-+ ,9
 ,"םיעושעשלו ארקמלא ,"ןורשה) שִיערּבעה
 . יד ןיא ,(דנַא ןוא "טעה; ,"ןומרחז
 - ַא ןיא ךיוא יװ ,ןּבַאגסױא עלַא עקיָאד
 ,"טפנוקוצצ ,"דוי רעדע יוװ ,,דנַא ייר

 רצואק ,"ןעּבעל עיינ סָאדח סיקסווָאלטישז
 ,דנַא .א "חלשהש ,"סדרּפװ ,"תורפסה
 . ,רעדליּב ,ןציקס ,ןעגנולייצרעד ןּבירשעג
 ,ןענָאטעילעפ ,ךעלהשעמ ,ןעירָאגעלַא
 עשירַארעטיל ,סעיפַארגָאנַאמ עשירָאטסיה
 ?רַא עשיטסיצילּבוּפ ןֹוא ןעגנולדנַאהּפָא
 :יטסינויצ ןייז טימ ןדנוּברַאפ ,ןעלקיט
 :ינייא טסַאפרַאפ ךיוא ,טיײקיטעט רעש
 סעמַאמעטַאט/ יו ,קיטשרעטַאעט עק
 םייּב טנעָאנװ ,"רעלעק ןיא/ ,?"תורצ
 "רק ,יבוט:םש:לעב לארשיז ,"רעייפ

 ?קָאד רענַאקירעמַא רעדח ,"סעצייר םייחי

 =לָאג ידח ,"ןתח סרעטכָאט רעד, ,"רָאט
 לט עכלעוו ןופ ,,דנַא ,א "זיור ענעד
 ןוא י"נ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז
 טָאה ,ןרָאװעג טקורדעג ךיוא ןענייז לייט
 עשיערּבעה עקינייא טכעלטנפערַאפ ךיֹוא
 פרֶע עשילּביּבק גנולמַאז ַא ,רעכיּבנרעל
 1912 ,דנַא ,א (03-1900) "ןעגנולהעצ
 ַא ןיא רע ואװ ,י"נ ןיא טצעזַאּב ךיז
 - ,ךייז ןופ רעטעּברַאטימ רעלענַאיצקַאדער
 . טייצ ןופ קידנקילײטַאּב ךיז ,?טַאלּבעגַאט

 ,ןטפירשטייצ ערעדנַא ןיא ךיוא טייצ וצ
 ?וילק םעד ןיא ןעלקיטרַא עירעס ןייז

 סָאד/ ןַאגרָא ןשיסקָאדָאטרָא .רעדנעל
 ששידיי:שילוּפ יד ןגעו "טכיל עשידיא

 =סױרַא (1923) וּתעשּב טָאה ןעגנוִיצַאּב

 ידיי יד ןיא לַאדנַאקס ןסיורג ַא ןפורעג
 רעטנוא י"נ ןופ ןזיירק עשירַארעטיל עש
 עטנָאמרעד יד זַא ,גנוקידלושַאּב רעד
 ןטכױלַאּב זעיצנעדנעט ןּבָאה ןעלקיטרַא
 ןשידיי םעד ןופ ּפמַאק ןלַאנָאיצַאנ םעד

 =רַאפ .ּב טָאה 1922 ,ןלױּפ ןיא קלָאפ



 194 - | | רעװָאשװָאּב ---- רעדַאּכ 193

 .ןטשרע םעד ײל"ּבגט ,דייז ןיא טכעלטנפע
 ןוא ןעּפיט, ט"א תונורכז ענייז ןופ לייט

 .סָאװ ,(ןעלטיּפַאק 70) "ןעשינעהעשעג
 זיב דָאירעּפסנּבעל ןייז םורַא ןעמענ
 סערעטניא ַא ךיוא ןּבָאה ןוא גרעּבמעל
 ןיא עטכישעג:רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ
 יד ןגעוו ןעלקיטרַא ייר ַא ךיוא ,עיצילַאג
 .,םזינויצ ןופ רעיײגרַאפ

 ;111 135 ,ןַאּבַאלַאּב ,מ

 ,1911 "דנײרפ

 א'כ) ןהֹּכה השמ-קחצי רעדַאּב
 ,ּבעג (1905 'ּב רדא ּב"י --- 1841 רדא
 ,שידיסח גנערטש ןגיוצרעד ,עקָארק ןיִא
 :רעל וצ ךיז רַאפ ןּבױהעגנָא רָאי 16 וצ
 ,רעכיּב?הלּכשה ןענעייל ןוא שטייד ןענ
 ,ת"ּת רעװעקַארק ןיא דמלמ:ארמג ןעוועג
 םירמאמ ןוא ןצנעדנָאּפסערָאק ןּבירשעג
 רופיס ַא ןוא "רותהח ,"ריגמהז ןיא
 "שדחה ריגמה* ןיא) "ןרּתחו זראהי
 יײר ַא ןּבירשעגנָא שידיי ףיוא .(ג"נרּת
 ןיא עטכיפ ןוא ענַאטײ יװ ןענַאמָאר
 ןוא טדמשעג רעדָא ךירנייהח  ,"רּתּב
 עמומ ידח ,"ַאסעדָא ןופ היבצז ,"ןעגנַאהעג
 ,"אקָארק ירתסמ? ,"לדנעגג

 ,וירפוסו וינבר דוד

 | .תונורכז

 --1873 30/א) ףסוי רעװָאשװָאּב

 ?הָאמ ,שטיװַאּביל ןיא .ּבעג (1915 25/אװ

 םירחוס ןופ החּפשמ ַא ןיא ,,ּבֹוג רעוועיל
 סרעטָאפ םעד ןופ
 םינזח ןופ ןוא דצ
 -- םידמול ןוא
 - ,סרעטומ רעד ןופ

 רדח ןיא טנרעלעג
 םייּב ךיֹוא ןוא
 ןסיורג ַא ,רעטָאפ/
 :ַאפ ןיא ןדמל
 ןעמורפ = שיטַאנ

 :סקלָאפ , רעקָאנַאס

 סרעדַאּב םשרג ;א 'ח

 - +לעּב םלַא טָאטש ןיא טסואווַאּב ,ןדיי
 ןופ זיא ךָאד .הקוצ:לעּב ןוא הבוט

 ןוא ןעמוקעגסױרַא טינ ןדמל ןייק 3
 ןטעּברַא קעװַא רע זיא לגנִיי סלַא ךָאנ
 גנַאל קידנענעק טינ ,טפעשעג:לעמ ַא ןיא
 18 וצ ,טרָא ןייא ףיוא ךיז ןטלַאהנייַא
 ?סיוא ךיז ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג רָאי
 נָא ןיוש ןיא טעּברַאצלעּפ יד טנרעלעג
 ,ןענידרַאפ ֹוצ ?שקשינ רָאג ןּביױהעג

 ?רַאנַא רעד ןיא ןגיוצעגנײרַא דלַאּב רָאנ !
 וצ ןּבױהעגנָא ,גנוגעווַאּב רעשיטסיכ
 ערענָאיצולָאװער ןוא  עלַאיצָאס ןּביירש
 ןיא עקַאט יײז ןענעיילריפ ןֹוא רעדיל
 ?עג ךיז טָאה טימרעד ןוא ,אפוג ּפַאש
 ?רַא-קירּבַאפ סלַא ערעירַאק ןייז טקידנע
 טָאה רעדירּב ענייז ןופ רענייא ,רעטעּב
 ?םימשּב ַא ןענעדרָאנייַא טווּורּפעג ןַאד םיא
 טלײטעצ רע טָאה ןכיגניא רעּבָא ,םָארק
 רעדירּב עטוג ןשיװצ הרוחס עצנַאג יד
 טינ גנַאל ךיוא ךיז ןעק רע .םירבח ןוא
 :ורּב םייּב רעטלעטשעגנָא סלַא ןטלַאה
 ןטכע ןַא ןופ ּפיט ַא ,טפעשעג ןיא רעד
 ןופ ךיז רע טמענרַאפ ,שטנעמ:עמעהָאּב

 ןסעיּפ ףיוא ןטעּברַא טימ טייצ וצ טייצ
 ?קעל ןּבעג טימ ,רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ
 ?וטש 10 םישדחַא ,שטייד ףייא סעיצ
 ;ַאּב ןיא רוטַארעטיל עשילגנע רע טריד
 -,ןווייח = ינ ןיא שודעלָאק ? ליעי ןטמיר
 ןרעטנוא ךיוא ,רע טקורד קיטייצכיילג
 ןוא רעדליּב ,ןציקס ,רעדיל ,ווָאּברוט ּפיא
 :רעטעּברַא בעשידיי רעד ןיא ןעלקיטרַא
 יטסיכרַאנַא רעד ןיא טּפיוהרעד ,עסערּפ
 ,ידניירפ רעטיײּברַאװ רענָאדנָאל יװ ,רעש
 יַאֹּב טרעוו ןוא .,דנַא .א ?ש .א ,פי
 :רָאטשרַאפ ןַאד םעד ןופ שרוי סלַא טכַארט |

 ןופ שטנעמַא ,טדַאטשלעדע םענעּב |
 ,ןורּכז םענעטלעז ןוא ןטייקיעפ עסיורג
 רעד ןיא טמוקלופרַאפ ךיג ךיז .ּב טָאה
 טכעלטנפערַאפ ןוא ךַארּפש רעשילגנע
 רענעגייא ןיא רעדיל ענייז ןופ עקינייא
 :רַאנַא רעשילגנע רעד ןיא גנוצעזרעּביא
 :ַאּב פ"א ,ןוטסזֹוצ טפירשטייצ רעשיטסיכ

() 
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 ןאסוש +ס1/4 1106 ןיא ךיוא ,להַאד ליז

 1106 ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןסטזמג|

 יז ןופ רענײא ,רעקָאט ןימַאשזדנעּב

 =לווידניא םעד ןופ רעייטשרָאפ עטסערג

 ,עקירעמַא ןיא םזיכרַאנַא ןשיטסילַאוד

 ס--ּב טימ טריסערעטניארַאּפ ךיז טָאה

 ַא םיא ןגעוו ןּבירשעגנָא ןוא .טנעלַאט |

 :םיוא ןַא ןגעוו יו .לקיטרַא ןטרעטסײגַאּב

 רעשילגנע רעד ןיא ןרעטש ןקידנעייג

 ?רעּביא לסיב ַא ,רעקיזָאד רעד ,עיזעַאּפ

 =ַאפ טַאהעג טָאה ,גנַאזעגּבױל רענעבירט

 ,ןוויסלוּפמיא םעד רַאפ ןטַאטלוזער עלַאט

 ןוא רעטכיד ןגנוי ןזעיציּבמַא קרַאטש

 ,תֹוּביס יד ןופ ענייא ןעוועג רשפא זיא

 ןשיגַארט ןיז טרעכיגרַאּפ טָאה סָאװ

 ?עגנָא רע טָאה רָאי 22 וצ ןיוש .ףוס

 רעשיכיסּפ ןופ םינמיס ןזיײוװוצסױרַא ןּביױה

 ּפָא רע זיא 1899 טניז ןוא טייהקנַארק

 רַאפ לָאטיּפש רעקרָאײוינ ַא ןיא ןעמוקעג

 ןייז זיּב ןעקנוזרַאפ ,עקנַארק:קיטסייג

 - טיג ,עילָאכנַאלעמ רערעווש ַא ןיא טוט

 סָאװ ,ןעגנונעּפָאה עסיורג יד קידנרעװַאּב
 ?עטיל יד ןיא טגיילעג םיא ףיוא טָאה'מ
  *רַא יד ןיא ךיוא ןוא ,ןזיירק עשירַאר
 עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה .ּב) עשיטסיט
 זיא ןוא םיטש = רָאנעט

 טָאה טייקיטעט רעשירַארעטיל רעצרוק
 ןרעוו וצ רעלוּפָאּפ קרַאטש ןזיווַאּב ,ּב
 ןיא ןסַאמ:רעטעּברַא עשידיי יד ןשיווצ

 :שרע רעד ןיא דנַאלגנע ןוא עקירעמַא
 יעּבֹרַא רעשידײ רעד ןופ הפוקת רעט

 ולָאװער:לַאיצָאס ענייז ,גנוגעווַאּב-רעט
 ?רַאטש ץנַאג ןגעמרַאפ רעדיל ערענָאיצ
 :נעט וצ טפָא ןענייז ייז םגה ,רענעט עק
 :שיריל ןּבירשעג ךיוא טָאה רע ,זעיצנעד
 ךיז ןענעכייצ סָאװ ,םיריש עשיפָאסָאליפ
 ?סטייקכעלנעזרעפ ןקרַאטש ַא טימ סיוא
 ,ליכעג
 רעד ,טשטיידרַאּפ ןוא טרַאה בור סָאד

 קורדסיוא ןופ

 .:ַאקיזומ ןעוועג

 , ןייז ןופ ךשמ ןיא--.(טּבַאגַאּב רעייז שיל -

 זיא רעדיל ענייז ןופ ךַארּפש יד

 ,ןטלַאהעגסױא לָאמעלַא טינ גנַאלקנזרעפ
 .טּפַארק ןוא טייקטסיירד רעד ןיא רעּבָא

 זייוורעטרע ךיז טזייוו
 -כיד רעסיורג ַא ןופ קנופ רעד סױרַא
 םוצ גנַאזעג ַאװ ןמיה ןייז ,המשנ:רעט
 *ערכ .רעד ןיא ןעמונעגניירַא) "קלָאפ

 סָאד, ןעזײריקסמָאטסַאּפ ןופ עיטַאמָאטס |
 רעד ןיא לרעפ א זיא ("טרָאװ עקידעּבעל
 עטלעמַאזעגפ ענייז ,עיזעָאּפ רעשידיי
 ןייא ןיא ןּבעגעגסױרַא ןענייז "ןעטפירש
 ,1 י"ג) יש א ,םז רעד ןופ יב

 (347 + אאטדוז זייז 1916,  עגַאלמיוא עט2

 ,עטכידעג ןוא רעדיל ;ןטלַאהטנַא ןוא
 2רַא ןוא ,ןעציקס ןוא רעדליּב ,ןעקנַאדעג
  ףירניה ןגעװ ,עיזעָאּפ ןגעו ןעלקיט
 ןַאמטיהװ טלָאװ ,ןָאסרעמע ףלַאר ,ענייה
 יֹפָא ןַא ךיוא יו ,םַאהקרַאמ ןיוודע ןוא
 ןפַאש ןוא ןּבעל ס -- ּב ןגעוו גנולדנַאה
 .ןיא ןעגייז רעירפ ךָאנ .ןהָאק לאכימ ןופ
 ןעגנולמַאז עניילק  ייווצ סױרַא ןָאדנַאל
  .ליֵּבװ ןוא "עטכידעג ןוא רעדעיל, :ס--ּב
 ,(ןַאמדירפ .ל ג"פ) "ןעקנַאדעג ןוא רעד
 רעשידײ רעלַארטנעצ רעד טָאד 8
 ןּבעגעגסױרַא ּב'טּפ ןיא טַאירַאסימָאק
 זיולב) "רעדיל ענעּבילקעג+ גנולמַאזַא
 טימ (ערענָאיצולָאװער-לַאיצַאס יד ןופ
 עכלעו  ,יקסרֹוגָא .ש ןופ עדעררָאפ ַא

 - עשיטעטַאּפ-ןּבירטרעּביא וצ ַא טלַאהטנַא
 טָאה .ּב -- .רעטכיד םעד ןופ גנוצַאשּפָא

 ?סקעש ןורעפ ןיא טצעזעגרעּביא ךיוא
 גנישילּבָאּפ ורּביהז ג"פ) "קָאליײשז סריּפ
 ןוא "טסוַאפװ סעטעג ,(1899 י'נ ,,"ָאק
 עדייּב) ?עּביל ןוא עלַאּבַאקא סרעליש
 (,טכעלטנפערַאפ טינ

 יירעמא , ב"מז ,ָארזנַאסקעלא .ח ;ןֵׁש 8
 ;7 ,1908 "גנוטײצינַאמָאר, ,לבּבורז } 1909 "ַאק

 יבייװ .ּב 113 ,1916 ,עשראו ,"ןעגַארפיסנעּבעל,

 -"ענירע, ,ןירּבָאק ןָאעל ;"רהָאי גיצרעפ , ,ןייטש

 ירעכיב , ,,מ יב ן"גרוטַאמַארד ַא ןופ ןעגנור

 211 ,עיגָאלָאטנַא ,ןיִסאב ;3--2 ,וװעיק ,"טלעוו

 : 1900 ,800808 ;ָארּבמָאר ,י
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 - -1892 ס/ןט) בקעי יקטנַאשָאטָאּב
 .?שטישט ףרָאד ןיא ,ּבעג (

 יד רעליַאמזיא ,עיליק=יינ ייּב ,קסנַאמ

 ַא ןופ ןוז סלַא ,עיּבַארַאסעּב ,טקירטס |
 | ,טחוש

 ,הבישי רעוועינעש
 ,סעדָא ןיא

 ןיא ןעלקיטרַא ךיוא ,?ןעגרָאמ .טוגי ןיא

 .,םקעהצ8280806 088(1 רעליאמזיא םעד

 המחלמ:טלעװ רעד ןופ ּבײהנָא םייּב
 :עֹרַא ןעועג ,עינעמור ןייק ןֿפָאלטנַא
 - ,טייקיטעט רעשיטסילַאיצָאס רַאפ טריטס
 :ידי-שינעמור רעד ןיא טעּברַאעגטימ

 רעד ןיא טּפױהרעד ,עסערּפ רעש

 רעשיטסינויצ רעטשערַאקוּב רעכעלגעט
 .20--1919 ןופ ךשמ ןיא ואוו ,8140101:62-
 ןעלקיטרַא רעטרעדנוה טכעלטנפערַאפ
 ?לַאיצָאס עשידי ענעדײשרַאֿפ רעּביא
 =עטיל ןוא עכעלטּפַאשלעזעג ,עשיטילָאּפ

 ,םינינע עשירַאר =שינעמור ןיא ךיוא

 ,דנַא .א ןטפירשטייצ + עשיטסילַאיצַאס
 :ַאק רעלענָאיעקַאדער רעד ןופ דילגטימ
 "טכילא ּב"מז עשידיי 4 יד ןופ עיגעל
 ,114000484 ןופ ,(1916 סַאי)

 ?ייוװצ יד טריטקַאדער ןוא ,1919 ןוא 6
 ,1916 עלִיַארּב ,"רעמַאה רעד טפירשנכָאװ
 -- גרעּבנרעטש בקעי טימ ןעמַאזוצ ןוא
 עיצקעס רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא םעד
 רעשיטסילַאיצָאס רעשינעמור רעד יב:
 ,1920 טשערַאקוּב ,"רעקעוו רעדח יײטרַאּפ-
 ןופ ןַאגרָא םעד -- 22--1921 רעטניוו
 ,"טייהיירפז עניווָאקוּב ןיא צ"ּפ עקניל יד

 יד ןיא טעּברַאעגטימ ןַאד ,ץיװָאנרעשט
 רעטעלּצגָאט רעוועינעשעק עשיטסינויצ
 :רַאפ ןוא ?טייצ רעזנואז ,"דיא רעדח
 ,עינעמור ןופ ןּבַאגסױא עשידיי ענעדייש

 .גנוצעזרעּביא) "רוטלוקח ּב"מז יד יװ
 2לֵא רעשידייז ,(ילַאשודַארַאק .ל י ןופ-
 ,דנַא .א "עינעמור:סיורג רַאפ ךַאנַאמ

  =עק ןיא ,רדח ןיא טנרעלעג
 ןרעטסקע ךָאנרעדו

 .=טע טקורדעגּפָא 1912 ואוו
 .ןעגנולייצרעד ןוא רעדליּבעזיר עכעל

 ענעפורעגױזַא |
 ,(16046 -- ׁשיוזי

 ,ו"זַאא ייעגיטנעג -

 ,יװעל הנח ,םהרבא ןּב בקעי | ,ץַאלַאג

 ,רעלָאמנדליש ַא

 ,עשיּבַארַאסעּב - ,ןעגנולייצרעד- ןּבירשעג
 - =נעגעל עשירַאגלוּב ןוא עשינַאװַאדלָאמ
 :שידיי ןופ רעדליּב ,ךעלהשעמ ןוא סעד
 2עפ ,ןטעלּפוק ,רעדיל ,ןּבעל ןשינעמור
 טצעזעגרעּביא ,ןעלקיטרַא ,ןענָאטעיל
 :עטיל רעשינעמור רעד ןופ שידיי ףיוא
 בקֲעי רעטכיד ןטימ ןעמַאװצ ,רוטַאר
 ײר עצנַאג ַא טסַאפרַאפ גרעּבנרעטש

 :לוצנַארפ) "סעטסיװערז
 גַאקוּבח ,"סעמיצח יו

 ,"ןעגירד ןטימ ןיאז ,"םילשורי--טשער
 ,"דירי ַא למיה ןפיואא ,"רעטעלּב ענירגח
 םֹולׁשז ,"וקירוקוקא ,"סקירד סקימ סקיאז
 עידעמָאק עקיטקַאנײא ןַא ןוא !םבילע
 ןענייז סָאװ ,"רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה;
 רעטשערַאקוּב ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא
 עינעמור ןיא טריפעגנָא .רעטַאעט ןשידיי
 טריזירַאלוּפָאּפ ,שידיי רַאפ עיצַאטיגַא ןַא
 טסּברַאה ,דילסקלָאפ עשידיי סָאד טרָאד
 :רעד ואוו ,עניטנעגרַא ןייק קעוװַא 3
 רעקניל רעד ןיא טעּברַאעגטימ טּפיױה
 ַא א"צ ןּבירשעג ,"עסערּפז רעשיטסי--צ"ּפ
 ;רַא רעּביא, ט"א רעדליּבעזיר עירעס

 : ןעמינָאדװעסּפ ענייז
 ,י ר"די

 ,רזעילא ,ישטנַאמ יח ,ּב"אּב ,שטימָארּב
 .,דנַא .א סעלַאּביג עלעקנַאי ,ָארעיּפ
 ,עּפָארײא ןייק ןעמוקעגקירוצ סנטצעל

 -- 1885 24/או) לרעּב קיניװשָאּב
 2בימ ,וָאקַאר ןיא .ּבעג ( |

 יי ַא ןיא ,ּבוג רעקס
 . פָצרָא ןופ עילימַאפ
 ,סערַאילָאטס עמ
 =עג רָאי 13 ויּב
 ,רדח ןיא טנרעל
 ?1ימ ַא ןיא ןַאד
 וצ ,הבישי רעקס
 ןרָאװעג רָאי 6

 "אב רעשידִנוב רעד ןיא ןגױצעגנײרַא
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 -רַאפ רַאפ טריטסערַא ןעוועג .,גנוגעוו
 עג ,רוטַארעטיל עלַאגעלמוא ןטײרּפש
 ,עמרוט רעקסנימ ןיא 1903 רעמוז ןסעז
 ןרעטנוא לַאגעלמוא קיטעט ןעוװעג ןַאד
 :קֶא ןיא ,רעילַאמ רעד עלערעּב ןעמָאנ
 :עמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא 1905 רעּבָאט
 ןייז ייּב טעּברַאעג טשרעוצ ואוו ,עקיר

 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ךיוא ןוא ךַאּפ
 ?יּבעד ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי

 ןעגנולייצרעד ייוװצ טימ 1909 טריט

 "טלעו:רעטײּברַא רעשידיא רעד; ןיא

 רַאפ ,"סטרעװרָאּפװ ןיא ןוא ָאגַאקיש ןופ
 . ןופ) "ירפרעדניא תּבשִח גנולייצרעד רעד
 ןענואוועג (עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי
 -רָאפ ןופ סרוקנַאק ַא ןיא עימערּפ יד
 ?רַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיז ןַאד ,"סטרעוו

 רענייא 1913 טניז ,ןטפירשטייצ ענעדייש

 ?רָאפ ןופ רעטעּברַאטימטּפיױה יד ןופ
 ?רעטַאעט רעד ןופ רָאטקַאדער ,"סטרעוו
 :ײטּפָא ערעדנַא ךיוא טריפ ,גנולײטּפָא
 ,זנָארּב .ּב ,ליסנעפ דעל פ"א ,ןעגנול
 ?ניליש רעזייּב ַא ,טָאירטַאּפ:רעטַאעט ַא
 1921 רעּבמעטּפעס טניז ,דנַא .א רעג
 ןופ רָאטקַאדערטימ ןוא רעטעּברַאטימ
 רעלעיציפָא -- "רעקעוו רעד; טַאלּבנכָאװ
 ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי םעד ןופ ןַאגרָא

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ דנַאּברַאפ |
 =רושז ץוחַא ואוו ,עקירעמַא ןיא ײטרַאּפ

 ןענָאטעילעּפ ןוא ןעלקיטרַא עשיטסילַאנ

 :רד ַא ןופ ןטנעמגַארפ טכעלטנפערַאפ

 2נֲא ענייז ןופ ;"סוטסירק סוזעיז עמ

 טריפעגפיוא ןענייז קיטשרעטַאעט ערעד

 יד רעדָא עטענַאּבַאמ עקלייּב? ןרָאװעג
 ןופ עקיישײ ןוא 1913 "עּביל עשילווייט
 ,י טימ תומּתושּב טסַאפרַאפ) "ליװזנָארּב
 ַא ןבעגעגסױרַא םרָאּפכוּב ןיא ,(רעלדַא

 ינ) "רעדליב ןוא ןעגנולהעצרע;
 :ןעגנולײטּפָא יד טול ,(256 ז"ז ,0
 ןופ ןּבעל םעד סיוא) "םיאורּב סטָאגי
 -רעדגיקז ,"יז ןוא רע" ,(תויח עקיּבוטש-

 5136 ,"םייה עיינ ןוא עטלַאז ,"ךעל

 ןּבעל ןשידיי ןופ בור סָאד = "ןעטסיד |

 . טימ ןעמַאזוצ 1912 -- .עקירעמַא ןיא
 סױרַא ווּורֹּפ ַא טכַאמעג ןַאלּפַאק לכימ
 ינײטַאל ןיא לַאנרושז ןשידיי ַא ןּבעגוצ
 ,"טפירש רעזנואפ ט"א תויתוא עש
 ןוא ןעגנולעג טינ זיא ווּורּפ רעד רעּבָא
 =עלָאּפ עסייה ַא ןפורעגסױרַא זיולּב טָאה
 .עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא קימ

 -- 1888 25/װ0 ךורּב םילעשטַאּב
 ,עיאטַאװָאשַאק ןיא .ּבעג (

 =ימַאּפ רעשידיסח ַא ןיא ,,ּבוג רעוועיק

 רעד טימ טרעדנַאװעגסױא 1901 ,עיל

 ?עג 1910 טניז ,עקירעמַא ןייק עילימַאּפ

 --1913 ,טסעוו רעטייוו רעד ןיא טניואוו

 רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוװעג 5

 =ַאקװ טַאלּבנכָאו סנַאמסטיָאװ ר"ד ןיא

 :גַארפ:ןַאס ,"עמיטש עשידיא רעינרָאפיל

 . ןרעמונ 8 ןּבעגעגסױרַא 1916 ,ָאקסיצ

 "טסייג רעשידיא רעד, טפירשטייצ ַא ןֹופ

 --1917 ,ןָאגירָא טַאטש ,דנַאלטרָאּפ ןיא

 רעכעלגעט רעד ןיא טעּברַאעגטימ 0

 ןגירשעג .סעלעשזדנַא:סָאל ןופ יטייצ,

 ןפ .ןעלקיטרַא ,ןעגנולייצרעד ,רגדיל

 -  רחוס-גרַאװדלָאו ַא ףֹורַאּב

 !5/װ) ץרּפ = והילא יקכדַאיָאּב
 געגדָארג ןיא .ּבעג 6-- 20/8 1916( 

 םעד ןופ לקיניײארוארוא ַא ,רעטָאפ ןייז

 +יורג ַא ,םוחנּת 'ר דימלּת -סנואג רענליװ

 טָאטש ןופ טחוש:טפיוה ןוא ןדמל רעט

 סָאד ןעמונעג רעטעּפש ךיז טָאה רע)

 רע זַא ,םיא ףיוא דשח ַא ּבילוצ ןּבעל

 =עג םיא טָאה ,("תופרט ליכאמז ַא זיא

 ,גנויצרעד עזעגילעד גנערטש ַא ןּבעג

 ,ףבישי רעקשישייא רעד ןיא קידנענרעל

 =עלטלעװ טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז

 רעטלַאהכוּצ ַא ןרָאװעג ,גנודליּב רעכ

 . זיג יד ּבײהנָא ,טָאטשטרוּבעג ןייז ןיא |

 ןוא ןָאדנָאל ןײק קעוַא ןרָאי רעקיצ
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 טלדעּפעג טשרעוצ ,עקירעמַא ןייק ןַאו
 ןרַאפ ןּבירשעג טכַאנייּב ןוא טיַארטעד ןיא
 עכעלטע ןַאד ,!טַאלּבעגַאט ןעשידייי
 ףוס ,עינרָאפילַאק ןיא טּבעלעג רָאי
 ואו ,ַאנַאקיש ןיא טצעזַאּב ךיז 1913

 ןרָאװעג תלעתנ טנעגַא:סנָאנַא ַא ןופ
 םעד ןופ רָאטקַאדער ןוא רעּבעגנָאט סלַא
 רעינָאיּפ ,"רעירוק ןעשידיא+ ןכעלגעט
 - רעד ןיא קיטסילַאנרושז רעשידיי רעד ןופ
 ,ַאזנָאפלַא ,קיזמ עלעקייא פ"א ,טסעװ
 ,ירּב ףא ,ףלַא ,ןָאז:עּבעל .א ,טילפילא
 ןוא ןעלקיטרַא ןּבירשעג .דנַא .א לרעּפ
 :עגלַא ןרעטנוא בור סָאד ,ןענָאטעילעּפ
 ,"טרָאװק ַא טרָאװ ַא ןופ* לטיט םעניימ
 ?סעקײרעכַאמ ןייא ןוא טנזיוט ןייאז
 ,םינינע עשלהק עלַא ןיא טקילײטַאּב .ךיז
 :ַאּפ:דנַאל ןוא:טָאטש רעד ןיא ךיוא יוװ
 ןיז ןופ גנולעטש רעד טול ,קיטיל
 | | ,גנוטייצ

 2010 לאומש = ריאמ ןַאּבַאלַאּב
 2םעל ןיא .ּבעג ( / =-7
 החּפשמ רענעסעזעגטלַא ןַא ןיא ,גרעּב
 ןטנניפ ןיא ןדייז ןייז ןגעוו) םירחוס ןופ
 .ּב ,שוּביײל ,רוד
 .טנרּפ רעגרעבמעל
 רע טָאה ,שדוח
 :ָאמ ַא ןּבירשעגנָא
 :יוּפ ןיא עיפַארגָאנ
 רעד ,(1904 ,שיל
 ;קעלַא ,רעטָאפ
 ,ןַאמסוז = רעדנַאס
 סָאװ ,ליּכשמ ַא
 ןוא טדיײלקעג ץרוק ןעגנַאגעג ןיוש זיא
 טָאה ,שטייד םיײה רעד ןיא טדערעג
 :ָאיצידַארט גנערטש ַא ןּבעגעג ךָאד םיא -

 ןטימ קיטייצכיילג רָאנ - ,גנויצרעד עלעג
 :סקלָאפ יד טכוזַאּב ךיוא .ּב טָאה רדח
 ןײרַא ןוא עיזַאנמיג טקידנעעג ןַאד ,לוש
 =ול ןפיוא טעטיסרעווינוא רעגרעּבמעל ןיא
 טזומעג דלַאּב רעּבָא ,טעטלוקַאפ ןשידיר

 ?לֶע ענייז לייוו ,םוידוטש סָאד ןסייררעּביא
 זיא ןוא ,ןרָאװעג טמערָארַאפ ןענייז ןרעט
 =ןָארַאּב ַא ןיא רערעל ַא רַאּפ ןעמוקעגנָא

 ?נרעל רעשיליוּפ טימ) לושסקלָאפ-שריה
 רע ואוו ,ענילג עלעטעטש ןיא (ךַארּפש
 :ינויצ רעד ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא
 :עגרעּבירַא רעטעּפש ,גנוגעווַאּב רעשיטס
 טינ רעּבַא ,ירָאגָאלָאג ןייק ןרָאװעג טריכ
 טרעקעגקירוצ ךיז ,ןּבילּברַאפ טרָאד גנַאל
 ַא ןופ רערעל ןעװעג ,גרעּבמעל ןייק
 טרידוטש ןוא לושסקלַאפ רעשיטָאטש
 ?רעווינוא ןיא עיפָאסָאליפ ןוא עטכישעג
 2ָאליפ ר"ד לטיט םעד ןעמוקַאּב .טעטיס

 ןעמאזקע םעד ןטלַאהעגסיױא ןוא עיּפָאס
 .=םישעג רענײמעגלַא ןופ רָאסעּפַארּפ סלַא
 טמיטשַאּב רע ןיא ,עיפַארגָאעג ןוא עט
 רעגרעּבמעל ַא ןיא רערעל סלַא ןרָאװעג
 רעד ּבילוצ רעּבָא ,עיזַאנמיג:סגנוריגער
 דיי סלַא רע טָאה גנוטכיר רעלַאקירעלק
 ןענרעל וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טינ
 ןיא ,עכעלרעטלעלטימ טרפּב ,עטכישעג
 ,השמ תד ןופ דומיל םעד טריפעג טָאה
 :ָאילּביּב יד ןיא טעּברַאעג קיטייצכיילג

 :עטַאמ קידנטיירגוצ ,ןוויכרַא ןוא ןקעט
 =רַא עכעלטּפַאשנסיװ ענייז רַאפ ןלַאיר
 :עפער םעד טריפעג 1903 טניז ,ןטעּב
 ן יא עטכישעג רעשיליוּפ-שידיי ןופ טַאר

 רעגרעּבמעל .ןופ ןַאגרָא ןלעיציפָא םעד
 א 02112/018 21פ!סוץעס;םָצ טעטיסרעווינוא

 סעיפַארגָאילּביּבכ יד טעּברַאַאּב טרָאד ןוא
 ?רַאעגטימ קיטייצכיײלג .,ןינע םעד ןיא
 ?ז252- ןענַאגרָא עשיטסינויצ יד ןיא טעּב
 ?ןַאל ַא ןײלַא ןכלעוו ,ט095006- ןוא 6
 ?סױרַא 05--1904 ,טריטקַאדער טייצ עג
 ללעַר רַאפ לַאנרושז-שדוח םעד ןּבעגעג

 ײטַאּב ךיז ,20ז --רואה רערעלסנָאיג
 ?עּברַאטימ רעכעלטפַאשנסיװ סלַא טקיל
 =יֵלוּפ רענײמעגלַא רעד ןיא ךיוא רעט
  טּפיױהרעד ,עיצילטג ןופ עסערּפ רעש
 ןענַאגרָא עשיטסִיַאדי יד ןיא רעּבָא
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 ?טימ סלַא) שיסור ,שטייד ,שילױּפ ןיא
 ןופ ,23 ,טּמק. ס120488 ןופ רעטעּברַא

 ג"פ רעװקסָאמ ןופ עטכישעג רעשידיי רעד
 טכעלטנפערַאפ ואו ,דדנַא ,א (אווקמ

 :עג רעד סיוא ןעגנולדנַאהּפָא ליפ רעייז
 עכלעוו ,ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ עטכיש
 ןטעּברַארָאפ סלַא טנידעג זייוולייט ןּבָאה
 .רעגרעּבמעל ידײ קרעװטּפיוה ןַייז רַאפ
 ןוא אש ןופ ץינערג רעד ףױא ןדיי
 טקורדעג ןוא טרימערּפ ,"ה'רי אצשזו
 1906 טעטיסרעווינוא .רעגרעּבמעל ןופ
 .רעװעקָארק רעד ןופ טנכייצעגסיוא ןוא
 ןיא ,1907 ןטפַאשנסיװ רַאפ עימעדַאקַא

 . הליהק רעװעקַארק רעד ןופ גָארטפױא
 יד ןופ עטכישעג יד טעּברַאַאּב 0
 | רעּביא טעּברַאעג ןַאד ,עקַארק ןיא ןדיי

 ?ָארּפ-םד?תלילע יד ןופ עטכישעג רעד
 ?סילייּב ןטימ גנַאהנעמַאזצ ןיא) ןסעצ -

 --1911 . ,תוצרא:עּברא-דעוו ןופ ,(סעצָארּפ
 =רעווינוא רעגרעּבמע? ןופ ןעמוקַאּב 2

 ַא רַאפ עידנעּפיטס ןוא ּביולרוא טעטיס = |
 ביּב יד רעּביא עזייר רעכעלטפַאשנסיװ
 ןטיירגוצוצ ךיז ידּכ ,ןויכרַא ןוא ןקעטָאיל
 | ,טעטיסרעוװינוא ןיא רוטנעצָאד ַא וצ
 .זיא ןעמוקמיײהַא ןייז ךָאנ דלַאּב רעּבָא
 זיא רע ןוא המהלמ יד ןכַארּבעגסױא

 .ןיוו ןייק ןפָאלטנַא עילימַאּפ רעד טימ
 ןעוועג ןליוּפ ןופ עיצַאּפוקַא רעד תעשּב
 ןוא םינינע עשידי רַאפ טנערעפער
 רעניּבַאר רעשירעטילימ ךיוא רעטעּפש
 :יביײרטסע רעד ןופ רעטנעצ םעד ןיא
 װ ,ןילּבול ןיא עיצַאּפוקַא רעש

 ,ךַארּפש רעשידי רעד ןוא - רעד ךָאנ

 =עג רָאי רָאּפַא ךיירטסע ןופ גנולַאפעצ = |
 .ןיא 1920 טניז ,ווָאכָאטסנעשט ןיא טּבעל
 שרדמ תיּבװ םעד ןופ רָאטקעריד עשרַאװ
 ?קַאדער ןעוועג 1924 ,"ינומּכחּת םינּברל

 "*רושז:שדוה א/ אאסיעס 7016 ןופ רָאט -

 =ןסיו רעשידיי רעד .טעמדיוועג -לַאנ |

 .ךיז ואוו

 ןּבעל ןשידי םעד וצ טרעטנעענרעד

 =עגסױרַא ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל ,טפָאש
 סורַא יקסווָאשערעש לאפר ןופ ןּבעג
 - +געעזעגנָא יד ןופ רענייא -- .(רעכיּב 6
 'רעשידי רעד ןופ רעײטשרָאפ עטס
 רע טָאה ,ןליוּפ ןיא עיפַארגָאירָאטסיה
 צַאנָאמ ץוחַא) קרעװ ענייז עלַא טעמּכ
 רעּביא רעכיּב עקינייא ךיוא -- סעיּפַארג
 / ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רענײמעגלַא רעד
 זיולּב ,שילוּפ ןיא טכעלטנפערַאפ (ןליוּפ
 16 161 יו ,שטייד ןיא עקינייא

 ןופ תונקּת יד) ןג060861610660ז6מומ
 ןופ שידיי ףיוא הליהק רעװעקָארק רעד

 ,ּב1| ,1913 ,31 ,טרופקנַארפ ,1595 רָאי
 ןוס )06051404 טסמ {.גטוזמ ,6

 אב טָאה שידיי .דנַא .א 1919 ןילרעּב)
 1918 םֹורַא טשרע ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא

 ךיא טּפיוהרעד .,טקורדעג ןַאד טניז ןוא
 :קיטרַא עשירָאטסיה טלפ רעייז "טנייהי :

 ,(ןליוּפ ןיא קדצ ירג יד ןגעו א"צ) ןעל
 טלמַאזעג טינ ךָאנ רעדייל ןענייז עכלעוו

 = "טנעמָאמ ךאנַאמלַאװ ןיא .םרָאפכוב ןיא
 ךןופ דנורג ןפיוא טכעלטנפערַאפ 1
 וצְז טעּברַא ערעסערג ַא ןעידוטש:וויכרַא
 =עקורד עשידיי יד ןופ עטכישעג רעד
 "טלעוו-רעכיּבז ןיא ,"ןעליוּפ ןיא ןעייר
 פאפ ןגעוו .סעיזנעצער ייר א--22---1922)

 ישידיי ןיא קרעװ עשירָאטסיה ענעדייש
 םהרבא לאומש 'ר ברהז :םרָאפכוּב ןיא
 .ג"פ) ןכירטש עשיפַארגַאיּב--?יקסנַאנזַאּפ !

 50 זיז - עשרַאװ ,דיירפ ,י ,מ
3 11. | 
 4 / == 18) ףסוי קנַאּב

 :עגסיוא רָאי 15 ֹוצ ,ענוװָאק ןיא ,ּבעג
 :ַארעטיל ןייז .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװ
 ..םיריש טימ ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשיר
  =עדנַא ענעדיישרַאפ ןוא י,ש ,א ,פח ןיא
 .ואוו ,י"ָנ ןופ ּב"מז ןוא ןטפירשטייצ :ער
  =ָאר ליפ רעייז טכעלטנפערַאפ טָאה רע

 - ?קלָאפ ןיא ןדַאלַאּב ןוא רעדיל עשיטנַאמ
 =נָא רע טָאה 1908 טניו .ןָאט ןכעלמיטס
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 םיריש עשיטסירָאמוה ןּביײרש וצ ןּביוהעג
 ?ָאי ןָאפ ריִקנַאּב פ"א ןעגנולייצרעד ןוא
 ?עּברַאטימ ַא ןרָאי עטצעל יד ,ףרָאדלעס
 ?עמַאװ ןוא ײלַאנרושז ןעגרָאמץ ןופ רעט
 ,"רענַאקיר

 ,11 עיגָאלָאטנַא ,ןיסאּכ } ןָאקיסקעל

 1 12/שזו) חמלש יקסמ בָאטסַאּב

 רעד .ןיא ענליוו ןיא ,ּבעג (
 ןַא ,רעסָאלש ןעמערָא ןַא ןופ עילימַאפ
 :עג ,םותי ַא גנוי ןּבילּבעג ,םירפס בהוא
 טכוזַאּב קיטייצכילג ,ת"ּת ןיא טנרעל
 ,רעדניק עשידיי רַאפ לושסקלָאפ ַא .ךיוא
 םוצ ןגָאלשרעד ךיז תורצ עסיורג טימ
 .,ענליוו ןיא טוטיטסניא = רערעל ןשידיי

 :על ןרָאװעג ןוא 1912 טקיונעעג ןכלעוו
 ןיא לושסקלָאפ רעשיניורק רעד ןיא רער

 - ,שטערעמ -
 :גיק יד רַאפ טנעיילעגרָאפ הבנגּב ואוו -

 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז ,ךעלכיּב עשידיי רעד
 ,רָאקלָאפ ןשידיי םוצ ןלַאירעטַאמ ןעלמַאז !

 1915 ןסור יד ןופ עיצַאוקַאװע רעד ךָאנ
 :עג ןדַאלעגנייַא ,ענליוו ןייק ןעמוקעג
 2ַעג ןַאד רעד ןיא רערעל סלַא ןרָאװ
 ןופ ךעלגנִיי רַאפ לושסקלָאפ, רעטעדנירג
 עטשרע יד) "הלּכשה יציפמ הרבח רעד

 רעד טימ ענליוו ןיא לושלגניי עשידיי

 רע ואוו ,(ךַארּפשטכיררעטנוא רעשידיי
 רעשידי רעד טימ .םויה:דע טעּברַא |

 :יל ס--ּב ןדנֹוּברַאפ גנע ךיוא זיא לוש = |
 :יטעט עכעלטפַאשלנזעג ןוא עשירַארעטי
 ןעועג זיא לקיטרַא רעטשרע ןייז ,טייק
 ?ליווװ) רוטַארעטילרעדניק רעשידיי ןגעוו
 על ןַאמּפיל ןופ ר"א "טַאלּבנכָאװ רענ

 ַא טקורדעגּפָא רע טָאה ןַאד ,(1910 ,ןיוו
 ,מ ןיא ןעגנוליצרעד ןוא ןציקס רַאּפ
 1911 "טַאלּבסקלָאּפײ סעשטיוװָאניּפרַאק
 ;געסיוו ןוא ןעּבעלװ סעשטיוורוה .ׁש ןוא
 ןיא רע טָאה 1916 טניז ,1912 "טפַאש
 עשידי עײנ יד/ ג"פ םענעגייא ןייז

 ײר עצנַאגַא ןּבעגעגסױרַא "לושסקלָאפ

 ,רָאינרעל 3 עטש
 || ,טּפַאשנסיװ:רוטַארעטיל ןופ ןרעטסומ) .| ,קָאשינעװעד ןיא ןַאד ןוא

 ,"קידצ רעד ןוא |

 רעדָא ,(.דבַא ,א ?ץמח תקידּב ןופ- טכַאב

 ;ןלייט 5} רעכיּבנכער :ונייהד ,רעכיּבנרעל
 ןטימ ןעמַאזוצ ,ןלָאצכורּב רַאפ לייט רעד
 ,1919 -- 1895) שטיוורוה רעזייל רערעל
 ןרענָאיגעל עשיליוּפ יד ןופ ןטָאשרעד
 ןעמָאנ ןייז ףיוא ;ענליוו ןעמענרַאפ םייּב
 (לושסקלָאפ עשידיי ַא ענליוו ןיא ָאד זיא
 רַאפ עיגָאלָאנימרעט ַא ךיוא טלַאהטנַא
 :עּפס ַא ןופ טעּברַאעגסױוא ,קיטעמטירַא
 ףיא רעכיצנרעל ;|עיסימָאק רעלעיצ
 סָאדװ ןעוײר .ז טימ ןעמַאוצ :שידיי
 ןֹרַאפ עיטַאמַאטסערכ ,"טרָאװ עקידעּבעל
 ,יעגיל 2 רוטלוקא ג"פ) רָאינרעל ןט5 -ןט4

 טנזיוט 14 ,סעגַאלפיוא 7 1920 טניז ,ענליוו

 :עלח--ןָאסמייח .מ טימ ןעמַאזוצ ,(.זקע
  ףױֹע יד רַאפ ,לײט 4 ,"ןעגנַאלק עקידעּב

 "טרָאװ עיינ סָאדח

 עירעט ַא ;(קיריל--לייט 11 ,סָאּפע--לייט
 ןרעגנִיי ןופ רעדניק רַאפ ןרעמונ 32 ןֹופ
 עלעניגירַא ןוא תוישעמסקלָאפ ,רעטלע
 רעדח ,"תונּתמ ייווצ, ,"רַאנ עלעקעיז)
 רענעסָאלשרַאפ רעד, ,"קידצ רעדע ,"סנ
 רעסייק רעד; ,"םימותי ייווצ יד, ,"ןטסַאק

 רעד ןיאז ,זיאנמסוּב

 ,םירג רעדיוּב ,ּפָאוע ןופ .עטעּברַאַאּב
 ןיעמונ 3 ךיוא ,,דנַא .א ,יטָאל רעיּפ
 ,ןשינעטער ןופ ןעגנולמַאז) "סדנוק רעד
 רַאפ ליּפש ַא ,(המודכו ןליּפש ,ןּבַאגפױא
 ;שינעטערגַאטַאל עטרירטסוליא--רעדניק
 רַאפ קעטָאילּביּבװ -- עירעס עטײװצַא
 21 טלַאהטנַא -- "רעדניק ערעטלע
 ?נַאנ ןופ ןעגנוּבײרשַאּבעזײר ןרעמונ
 2ָאק ,ילנעטס  ,ןָאטסגניוװיל ,ןעס
 ,גרעּבנעטוג ןופ סעיפַארגָאיּב ,סוּבמול

 ,טיַאוא סמעשזד ,ןָאטגנישַאוו .,ןילקנַארּפ
 :ַאּב יד ,ןלָאקניל ,ןָאסנעפעטס ,ןָאטלופ
 ,מ ,ןפַאלקׂש עצרַאװש יד ןופ רעיירפ
 תוישעמסקלָאפ ,יקס--נַא ,ץרּפ ,יקסלָאקָאטנַא
 :ירפא ,גָארּפ ןטלַא ןופ סעדנעגעל ןוא
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 :ָאק:רעדניק עשיטסַאטנַאּפ -- "טמוק גניל
 =קָאד ןשידיי ַא ןופ תוגויסנ ידח ,עידעמ
 / ,א .ּב ג"פ) ןיקַאּבור .1 טול -- ?רָאט
 .ֹּפָא עכעלטפַאשנסיװרעלוּפַאּפ ,,(ןיקצעלק
 :ערגנליוק ידח סַאלָאז לימע ,ןעגנולדנַאה
 ןשידיי ןופ טיּבעג ןפיוא .דנַא ,א "רעּב

 םייּבװ (א : ןּבעגעגסױרַא .ּב טָאה רָאקלַאפ
 ?טנַא ,ןעזייר ,ז ןופ ר"א .ּב1 ,"לװק |

 ,ךעלטרעוו ,רעטרעװכירּפש עשידיי טלַאה
 ?עשטניוו ,ןשינעכיײלגרַאּפ ,ןטרַאסנדער
 ,תומרח ,תוללק ,תועובש ,תוכרּב ,ןשינ
 ערג ַא טימ ,סענָאּבַאּבַאז ,תולוגס ,םינמיס
 םייּבז (ב ,(122 ז"ז ,1920 ;המדקה רער ס
 ,1923 רעדילסקלָאפ עשידיי--.ּב 11 ,ײלַאװק
 םעד ןופ לײט רעטסערג רעד ;136 ןזיז

 ןיא טכעלטגפערַאפ טשרעוצ לַאירעטַאמ
 :ָאטסיה רעשידיי רעד ןופ "סקנּפע רענליוו
 ןופ ר"א טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע:שיר

 ?ידייװ (ג ;המדקה ַא טימ ךיוא .-ןעז ר
 2ייו ,22 ז"ז ,1921) ײןשינ;טערסקלָאפ עש
 :מַאזא (ד ;(עטרעסערגרַאפ ןגַאלּפױא ערעטי

 רַאפ רעטרעװכירּפש עשידיי ןופ גנול
 =סקלָאפ עשידייא (ה ;"עילימַאפ ןוא לוש
 סעדנעגעל--.ּב ז--סעדנעגעל ןוא תוישעמ
 .טָאה .ּב --,(169 ז"ז ,1925) ייט"שעּב ןגעוו
 ?רעדניק יד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 רעד; ןוא "ךעלעמייּב עקנינירגז ןלַאנרושז
 ?קַאדער רעד ןופ דילגטימ סלַא--"יבח
 ןשיגָאגַאדעּפ ןיא ,עיגעלָאק רעלענָאיצ
 2רַא ןבירשעג ,"לֹוש עיינ ידש לַאנרושז
 רעשידיי רעד ןגעוו טּפיוהרעד ,ןעלקיט
 ?ליוו ןיא ,רערעל ןשידיי םעד ןוא לוש

 ,"גָאט/ רענ
 רע עכלעוו וצ ,"עטקינייארַאפ, יד ןופ
 ןעועג .טרעהעג ןרָאי עטצעל יד טָאה
 ןיא ןייארַאפרערעל ןשידיי ןופ רעציזרָאפ
 | | ,ענליוו

 = אפ 250 ע עּבײל ןײסַאּב
 =עּב ַא ןיא קסנימ ןיא .ּבעג ( 1525/ע111
 ג"א טנַאקַאּב ,רעטָאפ רעד ,עילימַאפ-רעק

  ןַאגרַא םעד--"סיורָאפ, ןיא

 ןיא ,'דנַאלרעדניק, ןוא
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 םעד ייּב רעגניז ןעוועג זיא ,סַאּב רעד עלַאצ |
 ?עּפש ,עקלארשי ןזח רעקסנימ ןטסואווַאּב
 ןיא ינש ןזח--רעט
 ןסיורג רעקסנימ
 ַאכ ַאושרדמה-תיּב
 : ןופ קיטסירעטקַאר
 . 290 רעד ןיא םיא
  ףמַאֹּב ,ּב ןופ עיר
 ןופ ןעּפיטש סָאד
 ןיא ,"ָאטעג רעד
 רעשידיאי רעד

 .ןיא טנרעלעג ,(1906 ןָאדנָאק ,"טלעוו
 ;עגנַא ךיז ךָאנרעד ,תובישי ןוא םירדח
 ,גנודליּבטסּבלעז טימ ןּבעגוצּפָא ןּביױה
 סעיצקעל עטסיזמוא ךיוא קידנעמוקַאּב

 ןעועג ,ןטנעדוטס ןוא ןטסיזַאנמיג ןופ

 ,קסנימ ןיא צ"ּפ ןופ רעדנירג יד ןשיװצ
 ?ור ,א טימ ןעמַאזוצ) ,ק ,צ ןופ דילגטימ
 רעּבירַא רעטעּפש ,(רעגינ ,ש ,קישטנעּב

 :ילימ ןיא טנידעג 04---1900 .ס"ס יד וצ
 ןיק ץקעװַא ןַאד ,שזעװעינָאּפ ןיא רעט

 רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,עקירעמַא !
 רוטַארעטיל רעשיערּבעה ןוא רעשידיי

 ,זײװלגנַיי ךָאנ ןּבײרש וצ ןּבױהעגנָא |
 טימ טריטויּבעד ,שיערּבעה ןיא הליחּתכל
 ןיא "לעומעה עטיור סָאדײ עציקס ַא
 ?רעּביא) 1905 י"נ ,?רעטיײּברַא, סיקסניפ
 ןַאד טניז ,(ּב"טּפ ,"דניירפא ןיא טקורדעג
 ?טייצ ענעדיײשרַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיז
 =רַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג ,ןטפירש
 ןוא "טייהרַאװש סרעללימ ןופ .רעטעּכ
 ןופ רָאטקַאדערספליהעג ,"רערהיפ רעד
 ןשיטסילַאירָאטירעט = שיטסילַאיצָאס םעד
 :ַאליפ ןיא טשרעוצ ,"קלָאפ סָאד? ןַאגרָא
 ןיא ךיוא ,"נ ןיא ךָאנרעד ,עיפלעד
 רענליוו יד ןיא ,ןּבַאגסיוא ט"ס ערעדנַא
 סָאדװ ,"געוו רעזנואא ןענַאגרָא = ס"ס
 :עּביק, עשיטסירָאמוה יד ןיא ,?טרָאװ
 ?לַאנרושזרעדניקז ןיא ,"סדנוקע ,"רעצ

 "טפנוקוצ, |
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 רעקידנעטש ןרָאי עטצעל יד .וו"זַאא
 ,י"ב ?גָאט, ןופ רעטעּברַאטימ
 ,רעטױר רעד עּביל ּפ'א ןענָאטעילעּפ
 ?רעדניק ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ
  סָאדװ לקיצ רעסורגַא א"צ) תוישעמ
 ןייז רעטנוא ,("עלעגניר ןטימ עלעגניי
 - ךיוא ,עּבלע ןָאעל םינָאדװעסּפ ןקידנעטש
 ןיא ,קינתיּב-דמל ַא ,ןָאעל .ּב ,תּבה:ןּב פ"א
 טּפיוהרעד ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס ענייז
 עשידיי יד ןופ ןּבעל סָאד טרעדלישעג
 הפוקּת רעטשרע רעד ןופ ןטנַארגימיא
 סָאװ ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ
 ןּבָארג םעד וצ ןסַאּפוצ טינ ךיז ןענעק
 ?שינַאקירעמַא רעד ןופ םזילַאירעטַאמ
 ךָאנ טָאה רע עכלעו ,הביבס רעשידיי
 ןיא טלגיפשעגּפָא רעטלוּב ןוא רעפרַאש
 ,ןענָאטעילעפ ןוא סעקסערָאמוה = ענַיז
 עשידיי עטסטּבילַאּב יד ןופ רעניײא
 :עגסיוא ,רעדניק רַאפ רעלעטשטפירש
 :עּבעל רעקידוועליּפש רעד ךרוד טנכייצ
 ןָאט ןשירעלײצרעד םעד ןופ טייקיד
 םעד ןופ טייקכעלמיטסקלָאפ רעד ןוא
 רעד ינרַאּב+ :םרָאפכוּב ןיא -- ,ליטס
 טימ המחלמ ןייז ןוא הרוּת ןייז -- דמלמ
 -- "הנידמ סעסוּבמולַאק ןופ םיסדנוק יד
 עכלעוו ןיא ,ךעלהשעמ ןוא ןענָאטעילע
  :רעד עשידיי יד טכַאלעגסױא טרעוו סעה

 יד ןיא טגיל סָאװ ,עקירעמַא ןיא גנווצ
 :והי ג"פ) "סרעשטיט ורּביה, יד ןופ טנעה
 ןעטיור ןיאז } (100 ז"ז ,1914 ל"נ .,"רָאמ

 :סערָאמוה ,רעדליּב ןוא ןציקס --- "ןייש
 ןיא ןּבירשעג ,ןענָאטעילעּפ ןוא סעק
 ;(316 ז"ז ,1919 "'נ) 17 -- 1905 ךשמ
 -- ףעגעװ סרעדניק עניילק יד ןופ"
 ורּביהװ ג"פ) רעדניק רַאפ ךעלהשעמ
 ,256 ד"ו ,1921 י'נ ,"ָאק גנישילּבָאּפ
 ג"פ) "ךארּפש עשידיא יד ;(טרירטסוליא
 ןוא (128 ז"ז ,1914 י'נ ,שטיווערוג .מ
 ןעשידיא ןופ? ןיטנע לאוי טימ ןעמַאזוצ
 ,1916 י"ב ,לעזיימ סקַאמ ג"פ) ײלַאװק

 ןּבירשעג

 עשיטַאמָאטסערכ עטשרע יד -- (306 ז"ז
 .עקירעמַא ןיא שידיי ןופ רעכיּבנרעל
 סנַאמרעסַאװ בקעי :טצעזעגרעּביא טָאה
 ,"שידיא, ג"פ) "ףרָאדנריצ ןופ ןעדיא ידח
 סָאּפ ןעלע רַאגדע ,(388 זײז ,1918 ײנ
 - 1920 י"נ ,"שידיא, ג"פ) "ןעלעװָאנ 1
 טעּברַאעג טייצ עסיוועג ַא -- ,(240 ז"ז
 ,ןלוש עלַאקידַאר:לַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןיא

 ) - == 1880) .מ ןיטַאּב
 :ַאּב ,ביג רעװעילהָאמ ,קָאװינ ןיא .ּבעג
 :רעד עשידיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוק
 :עמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא 1907 ,גנוָיצ
 רעדיל טכע;טנפערַאפ 1909 טניז .עקיר

 ,"טפנוקוצז ,"ש .א .פז ,"רעטיײּברַאז ןיא
 ,"ןעטפירשא ,"רוטַארעטילװ ּב"מז יד ןיא
 ,"שנעמ וצ שנעמ ןופװ ,"םייה עיני
 ןוא רעדיל עשיריל רעסיוא ,דנַא ,א
 / עסױרגַא ןּבירשעגנָא רע טָאה ,ןעמעָאּפ

  ךעלהשעמ:רעדניק ןוא סעדַאלַאּב לָאצ
 "קַאזָאק עטנָאג, עכלעוו ןופ ,ןזרעפ ןיא
 ןופ קרעװ עטסנעש יד ןופ סנייא זיא
 טָאה .ּב .עיױעָאּפ:רעדניק רעשידיי רעד
 :ָאטנַא עסיורג ַא טלעטשעגפיונוצ ךיוא
  עשידיא רהָאי טרעדנוה ףניפח עיגָאל
 י"נ ,"ךוּב עשידיא סָאדװ ג'ֿפ) "עיזעָאּפ

 ןופ טנכייצעג ןטעוטרָאּפ טימ ,7
 ?כיל ,י ןופ ןעגנוריצַאּב ןוא טַאגַאז ,ס|

 +265 ז"ז .ּב 1 ,דּוָאמ .ז ןוא ןייטשנעט |
 טלַאהטנַא סָאװ ,(319 ז"יז .ּב 11 ,אאו|

 רעשידיי= טלַא רעד ןיפ לַאװסױא ןַא
  עשידיי יד ןופ ,1800 -- 1410 ,גנוטכיד

 רעד ןופ רעטכיד יד ןופ ,רעדילסקלָאפ .|

 רענרעדַאמ רעד ןופ ןוא עכָאּפע?הלּכשה |

 ןוא טרָאװרָאפ ַא טימ ,(1910 זיּב) טייצ
 .:נוקרעמנָא .עשיטסיװגניל:שיּפַארגָאילּביּב
 :ַפַארגָאיּב טימ ןוא ווָאכָארָאּב .ּב ןופ ןעג
 סָאװ ,רעטכיז עלַא יד ןגעוו ןציטָאנ עש

 :ָאטנַא רעד ןיא טריטנעזערּפער ןענייז
 | | ,עיגָאל

 ,11 עיגָאלָאטנַא ,ןיסַאּב
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 -- 1800 150 השמ מ לַאקַאּב
 ?עילָאּפ ,קסניּפ ןיא .ּבעג ( יי
 11 זיּב .עילימַאפ רעמערָא ןַא ןיא ,עס
 ?עגּפָא ךיז ןַאד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי
 רַאֿפ ,םידומיל עכעלטלעוו טימ ןּבעג
 - ןעוועג 1904 טייקיטעט רעשיטסילַאיצָאס

 .טרעדנַאװעגסיױא 1907 ףוס ,טריטסערַא

 ןרָאא עטשרע יד ואוו ,ָאגַאקיש ןייק -

 טרידוטש 14--1911 ,טעּבראעג רעווש

 ?ַאס ןוא עיפָאסָאליפ טעטיטרעווינוא ןיא
 .=ידיי רעד ןיא קיטעט ןעוועג ,עיגָאלָאיצ

 זיּב ,גנוגעוַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעש
 ,לײי רעד ןופ רַאטערקעס 1921 ּבײהנָא

 :עגמורַא ,ָאגַאקיש ןיא עיצַארעדעּפ ,צָאס = -
 םזילַאיצָאס רעּביא רָאטקעל סלַא ןרָאפ
 :ַאגרָא וצ ןפלָאהעגטימ ,רוטַארעטיל ןוא
 :ַאּב ךיז 1912 טניז ,ןלוש עשידיי ןריזינ
 יװ ,עסערּפ רעקיטרָא רעד ןיא טקיליײט
 רעשידיאק ,"טלעוו רעטײּברַא עשידיא?
 ,"דרַאקער
 רעגַאקיש רעד -- ךשמה ריא ןוא "טלעוו
  רעביא ןּבירשעג ,דנַא .א ?סטרעװרָאפיז

  ןיא) גנויצרעד-:רעדניק ,ןגָארפײרעטעּברַא |

 גנודליּב ,(גניר?רעטעּברַא ןופ ."דניירפיז
 "טלירשטרַאפװ ןיא) ענעסקַאװרעד רָאפ

 רוטַארעטיל ,(גרעּבסָאלש ףסוי ןופ ר"א
 לרַאק רעטכיד רענַאקירעמַא םעד ןגעוו)
 א  גרוּבדנעס
 רענייש רעד ןופ עיפָאסָאליפ רעד ןגעוו
 .וו"זַאא (זצ "םענייאניאז ןיא ,רוטַארעטיל
 ,"דנעגוי עיירפ יד/ טריטקַאדער ןיײלַא
 ןיא טנגוי .צָאס .דיי רעד ןופ ןַאגרָא
 יש סנטצעל ,(1917 ןרעמונ 2) ;;גַאקיש
 =ֹומָאק רעד ןֹופ טגעדנָאּפסערָאק רעגאק

 : םרָאפכוּב

 . םַאקיש) "גנוהיצרע רעדניק ענרעדָאמ ידק

 ןיא ,"טייהיירפי רעשיטסינ }

 עשיגָאגַאדעּפ יד ןגעוו ,57 ז"ז ,1920 ,ָאג
 ;(יאויד ,ירָאסעטנַאמ ,רע'ועפ ןופ ןעמעטסיס
 עסיורג ןייאז .רושָארּב עטצעזרעּביא ַא
 ,רחסמ-רעזייה ןיא טקיטפעשַאּב--."ןָאינוי

 א רערעל רעשיס |

 ידו ,"רעירוק רעשידיאז
 רעד רעּביא עיזנעצ

 .,"שיריי:יינז סנעזייר .א ןיא

 -- 1879 24/1ש רַאזַאל ןילודָארָאּב
 ,ץסעשטינעג ןיא .בעג (=-

 ןרעטסקע ַא ןעוועג טנגוי רעד ןיא ,םירק
 ?רַאעג ךיוא ואוו ,דַארגטעװַאסילעי ןיא
 עמ ַא ףיוא טעּב
 ,קירּבַאפ רעשינַאכ
 ןופ ;סעדָא ןיא ןוא
 .ור 1907 זיּב 2

 ?סיוא ןַאד ,זדָאל
 | ןייק טרעדנַאװעג
 | 1915 .עקירעמַא
 ןּביירש ןּבױהעגנָא
 ןיא ןעלקיטרַא עכעלטּפַאשנסיװ:רעלוּפָאּפ
 רעקידנעטש 1917 טניז ,"טיײהרַאוװ; רעד
 .לַאלוּפָאּפ סלַא "גָאט; ןופ רעטעּברַאטימ
 ךיז ,ןטפַאשנסיװרוטַאנ יד ןופ רָאטַאזיר
 י"ןביירפז ,"טפנוקוצז ןיא ךיוא טקילײטַאּב
 - ןיא .דנַא .א "טייקגיטכערעגז ,(גניר ,ּברַא ןופ)
 =ער ַא טכעלטנפערַאפ / "ןעטפירשח יד

 - ?ףוטַאנ רעשידיי |
 =עמַא ןיא רוטַארעטיל רעכעלטפַאשנסיװ
 / צנייז ןענייז טקורדעג טינ ךָאנ .עקיר
 .ןךוא עירטקעלעז :ןטעּברַא ערעסערג
 ןוא טביל .ןגעווא ,"ןעגנודנעװנָא עריא
 ,יןלַארטש

 .4/11--81 21/ש) רעּב װָאכָארַאּב

 רעװַאטלָאּפ ,ישָאנָאטָאלָאז ןיא .ּבעג (7
 | ענייז ןיהואוו ,עװַאטלָאפ ןיא ןגיוצרעד ,ּבוג
 ךיז ןּבָאה ןרעטלע
 :עגרעּביא קירוצ
 ךָאנ רלַאּב ןגיוצ
 .ןייז ,טרוּבעג ןייז
 ַא ,השמ רעטָאפ
 :על רעשיערּבעה
 ,,ןויצ?בבוחַא ,"ער
 טַאהעג טינ טָאה

 יָא ךיז טייצ ןייק |
 / רע ןוא ,גניצרעד ןייז טימ ןּבעגוצ

 -ךוא תהחגשה רעד רעטנוא .ןסקַאװעג זיא
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 ?יא ןַא ,לחר ,רעטומ ןייז ןופ העּפשה
 ךָאנ טשרָאד ןסיורג ַא טימ יורפ עלעד
 ?דניק רעטסירפ רעד ןופ ןיוש .,ןסיוו
 ןטיקיעפ ענעטלעז ןזיװעגסױרַא טייה
 לסיּב סָאד .,עיצַאזינַאגרָא וצ היטנ ַא ןוא
 =ירּפַא ןיא ןעמוקַאּב גנויצרעד עשידיי

 ַַאּב ןַאד ,לוש רעשידיי:שיסור רעטַאװ !
 ךיז קיטייצכיײלג ,עיזַאנמיג יד טכוװ
 :ליּבטסּבלעז טימ ןּבעגעגּפָא ליפ רעייז
 טּפיוהרעד ,עיפַאסַאליפ טרידוטש ,גנוד
 ןוא ענרעדָאמ יד ,ןעשצינ ןוא ןסקרַאמ
 ןיוש .טירקסנַאס םכותּב ,ןכַארּפש עטלַא

 ןופ קידנעטשּבלעז טּבעלעג טסיזַאנמיג סלַא
 ןעוועג ןענייז יז ןופ ךס ַא םגה ,סעיצקעל
 קעװַא1900עיזַאנמיג ןקידנע ןכָאנ .עטסיזמוא
 - יד ןיא ןיירַא ואוו ,וַאלסָאנירעטַאק ןייק
 :ַאּפָארּפ ,ןזיירק עשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס
 :רַא יד ןשיװצ םזיסקרַאמ םעד טרידנַאג

 .ערעטניארַאפ רעטנעענ ךיז
 ןיא ,ןעמעלּבָארּפ עשידיי יד טימ טריס
 גנַאהנעמַאזוצ
 :עגנַא ןַאד ןּבָאה סע סָאװ ,עדנַאגַאּפָארּפ

 ןיקשיסוא וַאלסַאנירעטַאק ןיא טריפ
 םוצ ןענַאטשעגוצ ,ןיוועל והירמש ןוא
 (61044010410 2 המאגמגצפ םעד ןיא ,םוינויצ

 ןיא גרעּבנעדיײרפ .ַא ןופ ןּבעגעגסױרַא)
 םוצ טקורדעגּפָא (1903 ,גושטנעמערק
 םעד ןגעװח טעּברַא ןַא לָאמ ןטשרע
 עסיוועג ַא ,"לכש ןשידיי ןופ רעטקַארַאכ
 רעד ןופ חילש סלַא ןרָאפעגמורַא טייצ
 :רעד רעּבָא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 רעשידי רעד וצ ךיז טדנעװעג טּפיוה
 םעגנָא רעכלעוו רַאפ ,טּפַאשרעטעּברַא
 ןופ סַארגָארּפ ןייז ןעלקיװטנַא וצ ןּביױה

 :ַארקַאמעד:לַאיצָאס רעשיטסינויצילעוּפ |
 :קיטכיוו יד ןיא סעיסוקסיד ענייז | .עיט
 יל ,דנַאלסור:םורד ןופ סרעטנעצ עטסה

 :ילַאטסירקוצסױא טימ:ןפלעה ןליוּפ ,עט
 :גָא;טלעװ עשיטסינויצ:ילעוּפ יד ןריז
 :ל1ולצילעֹוּפ יד ןקרַאטשרַאפ ןוא גנֹויוש

 ,םזיניטס

 רעלַאנַאיצַאנ רעד טימ

 .,טיוט ןזיּב

 ,ֹב עכלעװ רַאּפ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטס
 =?ַאעדיא ןוא רעריפ רעד רעמ ץלַא טרעוו

 עדנַאגוא םורַא ּפמַאק םעד תעשּב .גָאל
 68 םסמקסס} טעּברַא ןַא טכעלטנפערַאפ

 סע רעכלעוו ןיא ,0 (4088 ח זסקקעדסץואז

 =עלַאּפ ןופ עיצּפעצנַאק יד ןּבעגעג טרעוו
 =יק ,ןענישַאכ טימ ןעכַאזוצ

 ןטשרע םעד טריזינַאגרָא .דנַא .א ןעניוו
 בַאטלָאּפ ןופ צ"ּפ יד ןופ רָאפנעמַאזוצ
 רעטמירַאּב ןייז ןיא ואוו ,ןָאיאר רעו

 ףיוא קוק ןייז טרילומרַאפ עיצולָאזער
 עקיזָאדיד ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד
 דוסי ןיא טגיילעג רעטעּפש עיצולָאזער
 2ןסַאלק יד" טעּברַא רעטסנרע ןייז ןופ
 "עגַארפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןיא ןטנעמָאמ
 ןופ רָאפנעמַאזוצ-סגנודנירג םעד ףיוא
 - 1906 םירוּפ ,סעּפורג:צ"ּפ עטיירּכשעצ יד
 זייא סע ןכלעװ ףיוא ,עװַאטלָאּפ ןיא
 עשידי יד ןרָאװעג ןפַאשעג לעיציפָא
 =רַאּפ=רעטעּברַא עשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס
 / ףיא וצ זיא ןכיגניא) ןויצ:ילעוּפ ייט
 רעירפ סָאװטע רעד ןענַאטשעגוצ ךיוא
 ,(ןלױוּפ ןופ צ"ּפ דנַאּברַאפ רעטריזינַאגרָא
 טקילײטַאּב ךיז ואוו ,,ק .צ ןיא ןײרַא

 ןט?דנירגעג ןַאד םעד ןיא
 טעטַימַאק:ןָאיַאר רעװַאטלָאּפ ןופ ןַאגרָא
 טייל ןּבירשעג םטק. 0460628 0048

 .ןגעװ ןסעומש ערעלּפָאּפ ,ןעלקיטרַא !
 .ןײז טכעלטנפערַאֿפ ןוא םזינויצ-ילעוּפ
 זיא - סָאװ ,,112004 תקגנשסקעזה : לקיטרַאי

  ָאלַאּפ ןופ ךורע?ןחלוש רעד ןרָאװעג
 - נָא קיטייצביילג .םזינויצ:ילעוּפ ןשיניטס
 ֿציצַאטיגַא עכעלדנימ עסיורג ַא טריפעג
 =ורַא ,טעּברַא עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא
 ןעמענ ענעדיישרַאפ רעטנוא קידנרָאפ
 ?נעצ ןוא :םורד ןופ טעטש יד רעּביא

 ךעװ ,טכַאנ רעד ןיא ,דנַאלסור:לַארט
 =ַאג עטשרע יד ןרָאװעג ןּבירטעצ זיא'ס
 =ערַא ,1906 3//| ,עמוד ענעװטסרַאדוס
 ןשיװצ עמרוט ןיא טריפעגנָא ,טריטס
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 - ץדנַאגַאּפָארּפ ַא םירעיוּפ עטריטסערַא יד
 2עד-לַאיצַאס רעשינַיַארקוא ַא רַאפ
 2נָא יז ןשיװצ ןענואוועג ,עיטַארקָאמ
 =עג רעטעּפש טָאהמ עכלעװ ,רעגנעה

 ג"א רעפרעד ליפ ןיא ןפערט טנעק
 ,תוברע ףיוא טײרּפַאּב ,?ןטסיװָאכָארָאּבײ
 ןוא קסנימ ןיא לַאגעלמוא טעּברַאעג
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ענליוו ןיא ךָאנרעד

 .צָארּפ רעדח ײטרַאּפ רעד ןופ ןענַאגרָא יד
 "סטרעורָאפ , ןוא "קנַאדעג רעשירַאטעל
 ,ןָאנעשרעג ,ןינָאד ,אמורד:רֹּב פ"א
  ,ןעלקיטרַא טימ ,דנַא .א שטיוװ--מ
 ןופ טצעזעגרעּבינ ךָאנ ןענייז עכלעוו
 :עגסיוא ךיז רָאי 26 וצ טשרע  .שיסור
 ןײז .שידיי ןּבײרש ןוא ןדייר טנרעל
 ןעװעג זיא שידיי ןיא ווּורּפ רעטשרע
 ײםַארגָארּפ-תורשּפ עײנ ַאז רושָארּב יד
 רעשיטסילַאיצָאס רעשידַי רעד ןגעק
 ,ּפ"רעס) ײטרַאּפ:רעטעּברַא
 ףשמה םעד ךיוא טכעלטנפערַאפ ןַאד

 חסס1088- פ"א ?םרָאפטַאלּפ רעזנואח ןופ
 ,(1906 ,אוססדצ רעלָאּפָארעּפמיס ןיא)

 ןיק קעװַא תופידר עשיטילָאּפ ּבילוצ
 ןיא טּבעלעג טייצ עסיװעג ַא ,עיצילַאג
 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ואוו ,עקָארק
 :רַאּפ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןרַאנידרָא
 :ײטרַאּפ ןופ טַאנעלעד סלַא ,ע"ּפ יט

 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז רָאפנעמַאזוצ

 ןכעלטלעװלַא ןופ ץנערעפנָאק רעטשרע
 תעׂשּב ,1907 גַאהװ ןיא צ"ּפ דנַאּברַאפ
 .ןַאד טניז ,סערגנַאק ןשיטסינויצ /:1 םעד
 2ֹּפִש ןוא ָארויּבטדנַאּברַאפ ןיפ דילגטימ
 ,רַאטערקעס ךיוא טײצ עסיזעג ַא רעט

 טריטקַאדער ,ןיוו ןיא טצעזַאּב ךיז ןַאד
 ,יטרָאװ עיירפ סָאדי ןַאגרָא;ײטרַאּפ םעד
 ןווורּפ יד ןיא טקילײטַאּב ךיז 10--7
 עלַא ןשיװצ גנוקיניײארַאפ ַא ןפַאש וצ
 ךיז ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי
 גנוטַארַאּב רעניוװ רעד ןיא טקילײטַאּב
 ןעניײז סע רעכלעװ ףיוא ,םעד ןגעו

 ,"רעטייּברא ןעשידויז 1

 - ,(ןטסימייס

 ,ןּבעל ןיא

 ןופ רעיײטשרָאפ ןטָארטעגסױרַא ךיוא
 - ,ידלָאטרעּב) .ס .ס ןוא (רענטַאר) "פרעס
 ?עּפ ןיא טעּברַאעגטימ ,(.דנַא ,א קורק
 רעגרעּבמעל ןיא ,22308815 רעגרוּברעט

 2ַאי2ןינ יד ןיא

 ןוא ?טײהרַאװא רעק עשידיא סָאדװ

 :יײצסקלָאפװ רעלָאערטנָאמ ןיא = ,"קלָאפ |
 טימ קידנּבעגּפָא ךיז רקיע רעד ,"גנוט
 ַא ןּבָאה סָאװ ,ןגַארּפ עשיטערָאעט יד
 ןוא םוילַאנָאיצַאנ ןשידיי םוצ .תוכייש
 ;רַא ייר ַא טכעלטנפערַאפ .,םזילַאיצַאס
 יד רעטנוא ךױא) 29 רעד ןיא ןטעּב
 ערעסערג ייז ןשיװצ ,(.ּב .ּב ןלַאיציניא
 .,סעיסעּפָארּפ ,ןיוו ןגעו ןעגנולדנַאהּפָא

 - ,(3117--312 ז"ז ,אע1 .ּב) ךַארּפש רעשידיי

 קרַאטש ךיז רע טָאה גנושרָאפ ריא טימ סָאװ |
 םעד ףיוא טעּברַאעג ,ןיוו ןיא ןּבעגעגּפָא
 ,ןקעטָאילּביּב ןוא ןויכרַא יד ןיא טיּבעג
 ?גנע רעּביא) תועיסנ ענייז תעשּב ךיוא
 / ,דנַאלָאה  ,עיגלעּב ,,ךיירקַארפ ,דנַאל
 רעּביא ןטַארעפער ןטלַאהעג ואוו ,ץייווש

 :סױרַא ,ןגַארפ עשיפָאסָאליפ ןוא עלַאיצָאס |
 2רַאשטַאנול טימ סעיסוקסיד ןיא ןטערטעג
 ?רַאפ 1913 ,(.ד.ַא .א ןוָאנַאדגָאּב ,ןיקס
 :ןטעּברַא יד "סקנּפ םעדח ןיא טכעלטנפע
  :ָאליפ רעשידיי רעד ןופ ןּבַאגפיױא ידי
 ןשידיי םנופ קײטָאלּביּב ידי ןוא "עיגָאל
  חנ ןגעװ ןעלקיטרַא ץוחַא) גָאלָאליפ
 יד ןגעװ ןוא רעכיּב:לעמַאז סיקצולירּפ
 ;עג ןבָאה עכלעוו ,(1619 ווירּב רעגָארּפ
 ןופ עטכישעג רעד ןיא עכָאּפע ןַא ןפַאש

 :לעװ ןיא ןיא עיגָאלָאליפ רעשידיי רעד
 טימ ןטערטעגסױרַא ךיוא זיא רע עכ
 ,עיפַארגָאטרָא רעשידיי רעטרימרָאפער ַא
 .פָא עסיוועג טימ ,רעטעּפש זיא סָאװ
 ןיירַא ןוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ,ןעגנוכייוו

 - עכעלנייוועגרעסיוא  ןייז
 יידיי רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןיא תואיקּב
 :עג:רוטַארעטיל ןוא עיגָאלָאליפ .רעש
 ןייז ןיא סױרַא ךיוא רע טזייוו עטכיש
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 סנעזײר .ז רעּביא עיזנעצער רעסיורג

 :ַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעלװ
 ,"טלעו עשידויט "עסערּפ ןוא רוט
 :טנפערַאפ ,בגא ,טָאה רע ואוו ,1 ,4
 טסֹוגװַא ןגעו ןעלקיטרַא ךיוא טכעל
 םזיערּבעה ןקידנּפמעק ןגעק ,לעּבעּב
 רעד ןופ ךָארּבסױא ןכָאנ ,(דנַא .א
 ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג המחלמ:טלעוו
 עילַאטיא רעּביא טרעדנַאװעג ,ךיירטסע
 :טנַא ואו ,עקירעמַא ןייק קעװַא ןוא
 עשיטסילַאנרושז ערעייהעגמוא ַא טלקיװ
 סלַא טײקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןוא
 :צ"ּפ רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא
 רעשידיי רעד ןופ גָאלָאעדיא ןוא ײטרַאּפ

 ּב"מז ַא טריטקַאדער ,גנוגעוװַאּב?סערגנָאק |
 :עגטימ ,"טכער עשידיי רַאפ ףמַאק ןיאז
 ןופ ,"רעפּפמעק ןעשידיאז ןיא טעֿברַא
 =ערטּפױה ןעוועג ףיוא רעטעּפש ןכלעוו
 יד ןיא ;"גָאט? םעד ןיא ךיוא ,רָאטקַאד
 עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ ןקעטָאילּביּב
 :עג סיורג ןייז רַאפ ןלַאירעטַאמ טלמַאזעג
 רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעטנַאלּפ
 טימ ןעמַאװצ ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש
 :עג ,דנַא .א עפּפַאי הדוהי ,יװַאקרַאה .א

 רַאפ עיסימַאק עכעלטּפַאשנסיװ ַא טעדנירג -
 ;עיפַארגָאטרָא ןוא קיטַאמַארג רעשידיי
 .ןגעװ סעיפַארגָאילּביּב טלעטשעגפיונוצ

 ןגעו ןּבירשעג ליפ רעייז ,ע"ש ןוא ץרּפ
 ַא ,רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
 ןופ טירטניײרַא םעד ןופ רענגעק רעפרַאש
 רעד ןיא ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד
 עג ײטרַאּפ רעד ןיא רֹע טָאה ,המחלמ

 :נומיטש עשיטסירַאטילימ יד ןגעק טּפמעק -

 :קיטכיוו יד טשרעהַאּב ןּבָאה סָאװ ,ןעג
 ןטכיזסיוא יד ּבילוצ רעוט:ײטרַאּפ עטס
 ?ָאװער-ץרעמ רעד ךָאנ .עניטסעלַאּפ ףיוא
 ,עקירעמַא טזָאלרַאפ ,דנַאלסור ןיא עיצול
 .ײטרַאּפ רעד ןופ רעטקיטכעמלוּפַאּב סלַא

 :ָאנַאזַאכ ןוא ןעלבּבורז טימ ןעמַאזוצ
 רעד ןיא טקילײטַאּב וװויטקַא ךיז ןשטיו

 =)פנָאק רעשיטסילַאיצָאס רעמלָאהקָאטש
 :יטסינויצ:ילעוּפ רעד ןיא ךָאנרעד ,ץנער
 =נַאקס-שידנעלַאה םוצ עיצַאגעלעד רעש
 ףוס ,1917 26/ְש/ טעטימָאק ןשיװַאניד
 ךיז ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעגנָא טסוגװַא
 ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט23 ןיא טקילײטַאּב
 ןװיטקַא ןַא ןעמונעג ,וועיק ןיא צ"ּפ יד
 ,דנַאל ןופ ןּבעל ןשיטילָאּפ ןיא לײטנָא
 =סױרַא ןייז טימ םשור ןסיורג ַא טכַאמעג
 ןיא "רָאפנעמַאזוצ-רעקלעפ? ןפיוא טירט
 ןבילקעגסיוא םיא טָאה רעכלעוו ,וועיק
 וצ עיצַאגעלעד רעד ןופ דילגטימ סלַא
 רעשיטַארקַאמעדװ רענעפורעג?ױזַא רעד
 יד ייּב ,עװקסָאמ ןיא "גנוטַארַאּב-הכולמ
 רעד ןופ ןעגנוגנידַאּב עקיטלָאמעד ערעווש
 ,ןרָאפעגמורַא ליפ עיצַאקינומָאק = ןַאּב
 ןכָאװ 2 ןיא ןוא ןרָאװעג קנַארק רעווש
 =טולּב ַא ןופ וועיק ןיא ןּברָאטשעג םורַא
 ןדייל יד וצ .ןעגנול יד ןיא גנוטפיגרַאפ
 =עגֹוצ ליפ טָאה געט עטצעל ענייז ןופ
 =ַאמ ענייז עלַא סָאװ ,טקַאפ רעד ןּבעג
 ַארעטיל רעשידיי רעד ןגעוו ןלַאירעט
 עטלמַאזעג ,קימָאנָאקע ןוא עטכישעג:רוט
 ןרױלרַאפ ןענייז ,רָאי 15 ןופ ךשמ ןיא
 םלַאהקָאטש ןופ געװ ןפיוא ןעגנַאגעג
 ןענייז טיוט ןייז ךָאנ) גרוּברעטעּפ ןייק
 ןשידנעלסיוא ןיא ןרָאװעג ןענופעג ייז

 דע רעּבָא ,גרוּברעטעּפ ןיא םוירעטסינימ -

 רעד ,(טכעלטנֿפערַאפמוא ןּבילבעג םויה
 ןיא רעריפ םעד ןופ טוט רעקיטייצירפ
 ןופ ןוא ײטרַאּפ:צ"ּפ רעד ןופ רעקיטערָאעט
 טָאה גָאלָאליפ ןשידיי ןלופטסנידרַאפ םעד
 רעד ןיא רעיורט ןפיט ַא ןפורעגסיורַא
 ןז ןענופעג ןוא טלעװ רעשידיי רעצנַאג
 ?רעדנוה ןוא רעקילדנעצ ןיא גנַאלקּפָא
 ןייז ףיוא .ןעלקיטרַא-גָאלָארקענ רעט
 עג טעדנירגעג םוטעמוא ןענייז ןעמָאנ
 ןוא ןטלַאטשנַא ,דנַא .א ןּבולק=.ּב ןרָאװ
 לַאטרַאװק ַא טיוּבעגפױא ןיא ופי ןיא
 :רעסיוא ןופ ןַאמ ַא ---,"בוכֹורוּב תנוכשא|
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 :סטעּברַא ןוא עיגרענע רעכעלטנייוועג
 ןטיקיעפ עסיורג רעיײז ןופ ,טײקמַאז
 ?ייא ,ּב זיא ,ןסיוו ןשידעּפָאלקיצנע ןוא
 רעיטשרָאפ עטסדנטײדַאּב יד ןופ רענ
 .םזילַאיצָאס ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ םעד ןֹופ
 :ָאעדיא סלַא ,םזינויצ ןשירַאטעלַארּפ ןיא
 רע טָאה ,םזינויצ:ילעופ םעד ןופ גָאל
 :רַאפ יד ןוֿפ תוטיש עשיטָאַאכ יד ןיא
 טכַארּבעגנירַא סעפורג:צ'ּפ ענעדייש
 גנודנירגַאּב עשיטערָאעט ןוא םעטסיס
 םעד ןקיניײארַאפ וצ ןוװּורּפ ענייז ןיא ןוא
 .+רע רעד םזיניצ םעד טימ םזיסקרַאמ

 ןעקנַאדעגדנורג יד טרילומרָאפ רעטש |

 רעד ןופ עירָאעט יד--םזינויצ:ילעוּפ ןופ
 ןופ ,עזַאּב רעשיגעטַארטס רענעפורעגױזַא

 +ַאנ רַאפ ּפמַאק סלַא ּפמַאקנסַאלק םעד

 ,סעצָארּפ ןשיכיטס םעד ןופ ,םזילַאנָאיצ
 ?נעװטױנ רעשירָאטסיה טימ לָאז סָאװ
 ןופ גנוריזילַאער רעד וצ ןריפ טייקיד
 טַאטלוזער סלַא לַאעדיא ןשיטסינויצ םעד
 יד ךיוא ןענייז סיורג ,ּפמַאקנסַאלק ןופ

 רעשידי רעד רַאפ .ּב ןופ ןטסנידרַאפ |

 :לוק:לַאנָאיצַאנ עריא סָאװ - ,עיגָאלַאליּפ
 :רע רעד רע טָאה ןּבַאגפױא עלערוט

 ?עגקעװַא טיירּב ןוא טרילומרָאפ רעטש |
 .וצ טּבערטשעג ךיוא ייז ןוא טלעטש
 עטלמַאזעג ס--ּב ןופ .ןכעלקריוורַאפ

 - ןויצ ילעוּפ? .ּב 1 זיולּב סױרַא זיא קרעוו
 ,1920 י'נ ,"ןויצ ילעוּפ? ג"פ) "ןעטפירש
 ּפָא ןַא ץוחַא) טלַאהטנַא סָאװ ,(320 ז"ז
 :ָאעט סלַא ,ּב, רַאז קחצי ןופ גנולדנַאה
 ןציטָאנ עשיפַארגָאיּב ןוא "רעקיטער

 .+ביו יד (רענילהָאװ .א ןופ .ּב ןגעו
 .:ענײז ןטעּברַא עשיטערָאעט עטסקיט

 :יֵצֲאנ יד ןוא ןעסערעטניא ןעסַאלק ידי
 ילעוּפ יד ןליװ סָאװח ,"עגַארּפ עלַאנָא
 יד ;"םרָאפטַאלּפ רעזנואפ ןוא "ןויִצ
 יַאַּב סױרַא ךיוא ןענייז ןטעּברַא עקיזָאד
 ג"פ ןיא) שיסור ןוא שידיי ןיא ,רעדנזז
 ײברַא, ג"פ ןיא ,1906 ענליוו ,"רעמַאה;
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 ןופ .(.דנַא .א ,1918 .עשרַאװ ,"םייהרעט
 . ןיא סױרַא זיא ןטעּברַא ערעדנַא ענייז
 רעד ןופ גנורילוגער ידח :םרָאפכוּב

 :ַארגימע רעד ןוא עיצַארגימע רעשידיי
 ידש ;}(1911 עקָארק) "סעגנָאק =סנָאיצ
 . =יךיי םעד ןֹופ גנולקיווטנע עשימָאנָאקע
 ,יןעּבעל עיינ סָאדװ ג"פ) "קלָאפ ןעש
 גנוצעזרעּביא רעשטיײײדַא ןיא ;סעדָא
 וצ םיִנּפ ןטימש ;(ןילרעּב ןיא סױרַא
 ,!רעמַאה רעדע ג"פ) "טייקכילקריו רעד

 יד/ }(18--1917 סעדָא--וועיק---עװקסַאמ -|

 ןיא) "עיצַארטנעצנָאק עשיטסינויציטנַא
 עשידיי ידח ;(ּב"טפ ןיא סױרַא ,שיסור
 ,?סױרַא) "ןרעפיצ ןיא גנוגעװַאּב:רעטעּברַא
 ,טעטימָאק=.ּב ןטקיניײארַאפ םנופ ןּבעגעג
 ,1923 ןילרעּב ,גַאטרעטסָא דנַאנידרעפ ג"פ
 ,רעדנעלָאה ןופ טצעזעגרעּביא ;116 זיז
 ןיא ןּבירשעג ;(וָאשַאּבור .ז ןופ ר"א
 .גַאגַא ןופ עטשרע סלַא 12--1911 שיסור
 קעווצ ןטימ ןעגנולדנַאהּפָא עירעס .רעצ
 ךעלגעמ ַא ןופ דנורג ןפיוא ןכוזוצסיוא;
 ןעמרָאפ יד לַאירעטַאמ ןש:טקַארּפ םענייר
 יב ּפמַאקנסַאלק םנופ ןטַאטלוזער ןוא
 ףיוא גנוקריוו ןייז ,רעטעּברַא עשידיי יד
 ןוא ןלעירעטַאמ םנופ גנורעסעּברַאּפ רעד
 =רַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ בצמ ןלערוטלוק
 ףיױא ךיא םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא טַאי

 עוויטקֹודָארּפ יד ןופ גנולקיװטנַא רעד
 טמענ - ,"םוטנדיי:םוחּת ןצנַאג ןופ תוחוּכ
 ,ןקיירטש עשידיי ןופ עגַארפ יד םורַא יז
 עטשרָאפעגסױא 700 ןופ דנורג ןפיֹוא
 :יטַאטס 24 טימ) ןּבַאגסױא עשידָאירעּפ
 :רַאפ וצ ךיוא זיאס ,(ןלעּבַאט עשיטס
 :ַאנ רעד וצ, :ןטעּברַא ענייז ןענעכייצ

 .ב"מז) :"עיגלעּב ןיא עגַארּפ רעלַאנָאיצ

 ?גירעווש ידח ,(1907 ,עמיטש-דנעגוי יד;

 םומינימש 1 --- "םזינויצילעוּפ ןופ ןטייק

 . ןופ םומיסקַאמ ןוא גנוגנערטשנָא ןופ
 "טרָאװ סָאד/ .ןיא) "טעטיוויטקודָארּפ
 טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ,דנַא .א (4
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 ןופ גנוצעזרעּביא יד יא שידיי ףיוא
 םװקזץגהעּבאפ טעּברַא רעשיפַאסָאליפ ןייז
 4 ןקס20ז10380 -91ע4460428 חקס0װסאג םימ

 :ַאנול ןגעק---(1920 ,ןילרעב) מקאסעּפע
 2ֹוַצ .ססתמזוח ח 00ח/8נעּבאװפ סיקסרַאשט

 :עגסױרַא שטיוָאנַאזַאכ ,ל טימ ןעמַאז
 שַאב-סערגנָאק עשידיי ידק יײנ ןיא ןּבעג
 ,"עקירעמַא ןיא גנוגעוו

 "םורד ןופ עּבַאגסיױא) *.ּב ןופ קנעדנָא םוצ ,

 ,ד ,ס יי רעד ןופ טעטימָאקיטנגעג ןןגיד'ברעמי
 ןופ ןעלקיטרַא טימ ,ח"ערת וועיק ,צ"ּפ ,פ .א

 "רעב ,ל ,(עיפַארנָאיּב ןייז וצ ןכירטש) לבּבורז |

 53 ,ש ,יקסרעשזדנעק יר ,יקצואוועד .א ,טיורניל

 ןופ רעדיל ,,ג םולש ,עמָאיס ,םידא ,װ ,רעג =
 ;ןציטָאנ ןוא ,ןיקסילּפ דוד ןוא ןישורּבָאד

 .ײברַא, }1921 ֹווָאקראכ ,ּב"מז ,"טייצרָאי םוצ ,
  ג"פ ןופ ּב"מז ;1921 עשראװ ,ּב"מז ,"קנאדעגײרעט

 ;1922 עװקסָאמ ,,"דראגנאווא,
 עשיטסילַאיצַאסישידיא, ,שטיװ

 ,280. 11קפ ,װָאקכָארָאק ,ב ;1 ,1920 ייצ

 ,"טלעװ = רעכיב, ,יקסניצשעל בקעי ;17 ,1

 יאר ,ג ;295 ,ז ,1922 ,וס ,.ר ,ג 126 ,ז ,2

 *יעטיל ירד, ,ןָארטיצ ;41 ,ז ,1924 10 ,סעקלַאפ

 עשירַארעטיל  ,ליזיימ ,ג ;111 ,"תורוד עשיראד-
 יצ"פ ענעדײשראפ ןיא ןעלקיטרא 134 ,"רעטעלב

 ,ןבאגסוא

 ---1886) ּבײל-ןרהא ןָארַאּב
 רענליוו ,קָאשילעלַאק ןיא .ּבעג (

 ןיא טקורדעג רעדיל עטשרע ענייז ,טנגעג
 ןַאד ,1904 "טרָאװ ,דויִש סָאד סגעזייר ,א"

 1906 ,?יגנוטייצסקלָאפ, -- ירעקעווק ןיא
 ןאו ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא
 "סטרעוורָאפ ןיא רעדיל עשיריל ץוחַא
 :לרָאמֹוה ךיוא ןּבירשעג ?טפנוקוצא ןוא

 .ָארָאטנַאק םייח
 ,?טפירשטַאנָאמ

 ןַא .ןָארַאּב רעשיװטיל רעד פ"א עשיטס
 .םרָאפכוּב ןיא רעדיל ענייז ןופ לַאװסיױא
 ?עגסױרַא) "טּפַאשקנעּב ןוא עּבילא ט"א-
 ,(32 ז"ז ,1910 י"נ ,רעפייש ,ה ןופ ןּבעג:

 ןופ ןגיוצעגקירוצ ןצנַאגניא ךיז רעטעּפש

 ,רוטַארעטיל רעד
 *ערּפשרַאפ , .ס ,י }1910 "דניירפ,, ,רעגינ .ש = |

 סָאד, ;1 "רוטַארעטילא ב"מז ,"ןעּבָארּפ עדנעכ-

 ;12 ,1910 *להַארטש רעד, ;/ 1910 *ןעּבעל עײג
 / ,11 ,עיגָאלַאטנַא ,ןיסַאב

 טשרעוצ טנױעל

 = עג ?ינ

 --- 1864 הּכונח) ,מ ווָאנַארַאּב

 הש מ ןופ םינָאדװעסּפ (1924 30/א1

 :ָאוו ,רימָאטישז ןיא .ּבעג ,רָאדימרָאג
 =טזעוועג ַא ןופ עילימַאפ רעד ןיא ,ןיל

 | | ןַא ,דיסח םענ
 :עגןטרעלקעגפיוא

 29ג ,ןַאמסטּפעש

 :עג ,רדח ןיא
 קיניײװסױא טנעק
 ;ארמג טַאלּב ַא

 ?רַאפ טָאה'מ ןעוו
 טָאה ,םירדח ןטָאּב
 ;נָא רעד ןיא ןּבעגעגּפָא עדייז רעד םיא
 ,יטסגיא:רערעל ןשיניורק םייּב לושסגנַאפ
 דיי ןייא ,ןעמוקעגנָא ןקידנע ןכָאנ ,טוט
 :מיג סַאלק ןט:3 ןיא ,ןטַאדידנַאק 7 ןופ
 2וצ ,ךימלּת רעטשרע רעד ןעוועג ,עיזַאנ
 ןרָאפעגרעּבירַא ןרעטלע יד טימ ןעמַאז
 ,עיזַאנמיג טקידנעעג אוו ,וװָאקרַאכ ןייק
 =רוּברעטעּפ ןיא ץנעדורּפסירוי טרידוטש
 - טסױַאנמיג סלַא ךָאנ ,טעטיסרעווינוא רעג
 רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןגױצעגנײרַא
 .ךוזַאּבַא תעשּב טריטסערַא ,גנוגעווַאּב
 114 רעד וצ ןרעהעג רַאפ וװָאקרַאכ ןיא
 עמרוט םישדח 6 ךָאנ .קס2444 8

 /לייװרעד ,תוברע ףיוא טזָאלעגסױרַא
 ;טעטיסרעוװינוא רעװָאקרַאכ ןיא ןײרַא
 ןייק גנוקישרַאפ רָאי 3 ףיוא טּפשמרַאפ
 ,ךיריצ ןייק 1887 ןפָאלטנַא ,קסטוקריא

 ןייק לַאגעלמוא ןעמוקעגקירוצ טרָאד ןופ
 ?רעטעּפ ,קסנימ ,ענליוו טכוזַאּב ,דנַאלסור
 ןעגנודניּברַאפ קידנלעטשנייא ,,דנַא ,א גרוּב
 עשידנעלסיוא ןוא עשידנעלסור יד ןשיווצ
 יו ןַאד ,םגק םסתה רעד ןופ סעּפורג

 עסיוװעג ַא טרידוטש ,זירַאּפ ןיא רעד
 2רעגנוה סיוא ,ענָאּברָאס רעד ןיא טייצ
 ַא טימ ןָאדנָאל ןייק 1888 קעװַא טיונ
 :לעװ ,ןיקסװַאקיישט וצ עיצַאדנעמַאקער
 ןופ רָאּפַא טזָאלעגּפָא םיא טָאה רעכ
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 עשילגנע רַאפ סעיצקעל עשיסור ענייז
 ידי רעד ןיא ךיז טקילײטַאּב ,ןריציפָא

 :קעל ןטלַאהעג ,גנוגעווַאּב-רעטעּברַא רעש
 פיליפ ןופ ,םזילַאיצָאס רעּביא סעיצי
 ,"דגיירפ רעטײּברַאא םוצ ןגיוצעגוצ ץנַארק
 :ור ןיא ןעלקיטרַא ןּבירשעג ןכלעוו רַאפ
 .ןרָאװעג טצעזעגרעּביא ןענייז סָאװ ,שיס
 2ײברַאװ ןיא יו םעדכָאנ ,שידיי ףיוא
 =רַאנַא יד ןעוועג רבוג טָאה ידניירפ רעט
 סלַא ןײרַא ,ּב זיא ,גנוטכיר עשיטסיכ

 :רושז-שדוח םעד ןופ רעטעּברַאטימטּפיױה
 1/ֶש .מֹונ רעט:1) "טלעו עיירפ ידח לַאנ
 וצ ןּבױהעגנָא ןיוש טָאה רע ואוו ,(1
 ַא טכעלטנפערַאפ א"צ ,שידיי ןביירש

 י?ןַאט ֹוצ זיא סָאװש ןעלקיטרַא עירעס

 :עכַארּפשעגסױא ףרַאש ַא קידנטערטרַאפ
 :דנַאטש ןשיטַאוקָאמעד = לַאיצַאס םענ
 :לַאיצַאס עטמיטשַאּבמוא יד ןגעק טקנוּפ
 עשיטסיכרַאנַא -ּבלַאה ןוא ערענָאיצולָאװער
 ןופ םירבח עקירטביא יד ןופ ןעגנּוױשנָא
 29ר םעד ּפָאללַאג .ק יו ,עיצקַאדער ריוד

 ;יקסוועשטניװ ,מ ,ןַאמרעּביל .ק ,רָאט :ַאד
 עקרַאטש ַא טריפעג ןטצעל םעד טימ
 :ַאּב ּפָאללַאג ןופ טוט ןכָאנ ,קימעל.ּפ
  ןופ רָאטקַאדער סלַא ןרָאװעג טמיטש
 םעײג םעד ןופ ךיוא ןוא ןַאגרָא םעד
 רעדח טַאלּבנכָאװ ןשיטַארקָאמעד:לַאיצָאס

 - תָאננרנּב

 יי :

 . ןכַאנ ,(ןרעמונ 12 סױרַא ,1892) "רעקעוו
 .ןכפירשטייצ עדייב יד ןופ גנַאגרעטנוא-

 :ַאיצַאס ןופ גָארטּפױא ןיא ןּבירשעגנָא
 ;רעלוּפָאּפ ַא ןײארַאפ-רעטעּברַא ןשיטסיל
 שנעמ רעד, רושָארּב עכעלטּפַאשנסיװ

 טקורדעגרעּביא רעטעּפש) "רוטַאנ יד ןוא
 :ָאיצַאנרעטניאק רעד ןופ עּבַאגסױא סלַא
 :כוּב ןעוועג ,(י"נ ,"קעטָאילּביּב רעלַאנ
 טגָאזעגּפָא ,קירּבַאפ-רַאגיצ ַא ןיא רעטלַאה
 עטקיירטשרַאפ יד טימ טעטירַאדילָאס רַאפ
 ןופ ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעגקירוצ ,רעטעּברַא
 ןייק ןַאמסדנַאל ַא טימ קעװַא 1893 טרָאד
 ןופ רָאטקעריד רעד ואוו ,עניטנעגרַא
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 ןהֹּכ עיצַארטסינימדַא:שריה:ןָארַאּב רעד
 רעצעזרעּביא סלַא טלעטשעגנָא םיא טָאה
 =ַאזוצ עלעטש יד ןרָאלרַאפ ,שיסור ןופ
 עקידנעטש יד ּבילוצ ,ןענהּכ טימ ןעמ
 טינ ריש עניטנעגרַא ןיא םעיצולָאװער
 :טנפערַאפ ,טַאדלַאס ַא רַאפ ןּבעגעגּפָא
 םגנעגייא ןרעטנוא 8000 ןיא טכעל
 =לעװ ,עניטנעגרַא ןופ ווירּב ייר ַא ןעמָאנ
 =ןָאּפסערָאק ,םשור ַא טכַאנעג ןּבָאה עכה
 ךרוד ,ןעגנוטייצ עשיסור ןיא ךיוא טריד|

 ןּבירשעגנָא עיצַאדנעמָאקער סקַאינּפעטס
 ןופ סעיפַארגָאיּב יד ווָארדנַאסקעלַא פ"א
 סָאקנעלוַאּפ רַאפ יירעקעט ןוא ןָארייּב
 1(שיסור ןיא) "קעטָאילּביּב רעשיכַארגָאיּבז

 =עג ,ןָאדנָאל ןייק . קירוצ ךיז ןגָאלשרעד
 יז ןשידיי ַא ןופ טנעדנָאּפסערָאק ַא ןעוו
 טָארקנַאּב סמענעי ךָאנ ןוא רעלדנעהרעג

 ?רַאֿפ ןאוו ,קרָאי:וינ ןייק 1895 קעװַא

 =עס ַא ?טַאלּב דנעבָאװ ןיא טכעלטנּפע

 ןַאד ,עניטנעגרַא ןגעוו ןעלקיטרַא עיר
 רעקידנעטש סלַא גנוטייצ רעד ןיא ןײרַא
 ןיא ךיוא ךיז טקילײטַאּב ,רעטעּברַאטימ
 +רַאפ או ,"גנוטייצ רעטייּברַאװ רעד
 עוויטַאמרָאפניא ערעלוּפָאּפ טכעלטנפע
 =טפַאשגסיװ ןוא עשירָאטסיה ,ןעלקיטרַא

 יא ,ןעגנולייצרעד ,ןעגנולדנַאהּפָא עכעל

 עג .װ .זַא .א ןענַא:ָאר עטצעזעגרעב
 ;טייצ ערעדנַא עקינייא ןיא ךיוא ןּבירש
 ,"טפנוקוצז ,"טסייג:טייצא יוװ ,ןטפירש
 :נעטש ַא ןעוועג טוט ןייז זיּב 1905 טניז
 ,"סטרעוװרָאפװ ןופ רעטעּברַאטימ רעקיד
 :נָאצ סלַא קיטייצכיילג קידנריציטקַארּפ
 +עגּפָא ןטלַאהעג קידנעטש ךיז ,רָאטקָאד
 .ןוא סַאג:ײטרַאּפ רעד ןופ טייוו ,טרעדנוז
 לָאמנײק ,ןזיירק עשירַארעטיל יד ןופ
 ךָאד ,רענדער סלַא ןטערטעגפיוא טינ

 יא סלַא רעלוּפָאּפ רעייהעגמוא ןעװעג

 עג ןוא עטסלופטנַאלַאט יד ןופ רענ

 ןיא ןטסיצילּבּפ עשידי עטסטעדליּב
 ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ,עקירעמַא
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 רעּבָא ךיילגוצ ,ןרָאגלואװ טּפָא ,ןקילַאג
 קידנעגיוש טינ ,םזַאקרַאס ןקיניזפרַאש
 ןגעק קידנעײג טפָא ןוא רענגעק םעד
 רענײמעגלַא רעד ןופ סםָאוטש םעד
 ,לשמל) גנוגעוװַאּב רעשיטסילַאיצָאסשידיי
 רעד תעׂשֹּב םויטנַאטנַאָארּפ ןייז ןיא
 :געק רעטספרַאש ןייז ןיא ,המחלמ:טלעוו
 ןיא וליּפַא ,םזיװעשלָאּב םוצ טּפַאשרענ
 טָאה "סטרעװרָאּפװ רעד ןעוו ,ןטייצ יד
 רעד .(עינל עכעלצעזגעק ַא טריפעג
 :רושז עקיטרַאנדײשרַאּפ ענייז ןופ ליטס
 ?לַאכימ פ"א ךיוא) ןטעּברַא עשיטסילַאנ
 רָאג טיג ןעװעג זיא ,(םירפא:ןּב ,וָאל
 ןופ טמַאטשעג רשפא טָאה סָאװ ,ןייר
 . וצ גנויצַאּב רעשירָאטַאלימיסַא ןייז ןופ
 ןַא ןּבילּבעג ןוא ןעוועג רעמיא,) שידיי
 ןקורדנייא ענייז ןיא םגה ,?רָאטַאלימיסַא
 טזָאל ,1924 ,י"א רעּביא עזייר ןייז ןופ
 ס --ב ןיא גנורעדנע עסיוועג ַא ןקרעמ ךיז
 . ןופ ,(םזילַאנָאיצַאנ ןשידײ םוצ גנולעטש

 ןטעּברַא ערעסערג ענייז טינג ענייק)
 2עכיײצרַאפ וצ זיא (םרָאפכוּב ןיא סױרַא
 :ןענ
 יד ןיימ? ,?ןעמזִירָאּפַא ןוא ןסקָאדַארַאּפ
 2 ללא ךָאנ עזייר ןיימח ,"עילַאטיא ךָאנ עז

 געו ןפיוא ןעגנוּבעלרעּביא יד) ,עּפָאר

 / סָאדח ,(עפָארייא:ברעמ ןייק דנַאלסור ןופ
 ?ַארד סריּפסקעש ןיא עכעלשטנעמ קיּבײא
 ?ןגמ

 ,"טפנוקוצ , ,ףָאגָאר .ה

 ?קעל ;"עטכישעג , .,ןיגרוב ;(,דנַא ,א ןהאק רעד

 .ןָאקיס

 -- 1888 ן5װא) שרעה ורַאּב

 ,ןילָאװ ,ליהיווז ןיא ,ּבעג ( 
 15 זיּב ,בר ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ואוו

 טרידנַאּפסערָאק ,זיולק ןיא טנרעלעג רָאי |
 ,"גנוטייצ = סקלָאּפװ רעשידנוּב רעד ןיא
 :עלגעט רעד ןיא טעּברַאעג רעטעּפש
 ,"םכילע םולש) סעדָא ןופ עסערפ רעכ

 .,"עניטנעגרַא ךָאנ עזייר ןיימח

 /יעװ רעד, ;{ 5
 .נַאסקעלַא ןופ ןעלריטְרַא) 162 ,1925 י"ב ,"רעק

 טכעלטנפערַאפ ,עשרַאװ ןוא ("דיא רעדח
 =יסח םעד סיֹוא ןעגנולייצרעד עקינייא
 אנּת פ"א ןענָאטעילעפ עניילק ,ןּבעל ןשיד
 ןיא -- עיצולָאװער רעד ךָאנ ,תיּב ,ארֹּב
 ?סקלָאפע ןיא ,"טַאלּבגָאט רעדַארגָארטעּפװ
 רעד ןיא ךיוא ,ףיטש .נ ןופ ר"א "טַאלּב
 ןיא--וועיק ןיא 1918 ,עסערּפ רעשיסור
 רעד ןיא ןַאד ןוא "גנוטייצ:סקלָאפז רעד

 ןיא--1920 טניז  ,יןָאפ רעשיטסינומָאק,
 יטסינומָאקװ רעכעלגעט רעד ןיא סעדָא
 =ער ,(1921 טכַאמרַאפ ךיז) "םיטש רעש
 ?הכולמ ןופ ןּבַאגסיױא עשידיי יד טריטקַאד
 העדניק רַאפ ןעגנוצעזרעּביא) גַאלרַאפ
 ,תוישעמסקלָאפ עשיסור ןופ ,שוּב ןופ

 :ַארעטיל עשיטסיצילּבוּפ:שיטילַאּפ ךיוא
 ךופ ןכַא:רעדניק טצעזעגרעּביא ,,(רוט
 .דנַא .א סנעקיד ,יקרָאג ,דלייוו

 - =- 186 16/װ) לעװַאפ ןַאכרַאּב
 רענדָארג ,ענול ןיא .ּבעג (

 טסַאפרַאפ .ןילרעּב ןיא טּבעל .טנגעג
 ןבגפ8190069 - ,1910 26סזטזעסז 6
 םולש טצעזעגרעּביא א"צ .1915 ,4
 1416 סט א ט"א "סוחיא סשַא

9 | 
 ,1925 ,01.86 .סרעגשריק

 + לארשי יקסרַאּב
 עקירעמַא ןייק ןעמוקעג (

 =םעז ןופ עּפורג רעסעדָא רעד טימ 1881)

 ,טנעגילעטניא ַא גנודליב טול ."םלוע
 ,רעדיינש ַא ןרָאװעג י'נ ןיא רע זיא
 םַאיצָאס רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה

 ןַא טליּפשעג ןוא גנוגעװַאּב רעשיטסיל |
 .גנוגעוַאּב רעד ןיא עלָאר עקידנריפנָא
 ןופ עיצַאזינַאגרָא ענײמעגלַא ןַא ןּפַאש וצ
 .עקירעמַא ןיא רעטעּברַא?רעדיינש יד
 ּפ'א רע טָאה עעדיא רעקיזָאד רעד רַאפ
 רעגנַאל ַא ןיא טריטיגַא םלוע ןּב לארשי
 :ידיא י'נ/ רעד ןיא ןעלקיטרַא עירעס
 עקידנעטש ןיא ןוא "גנוטייצסקלָאפ רעש

(8 
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 ?רַאפ ןוא ןעגניטימ ףיוא ןעגנוטערטסיורַא
 ןטימ ןעמַאזוצ זיא םיא זיּב ,ןעגנולמַאז
 ןיא ןעגנולעג ןַאמלרעּפ ,מ טסילַאיצָאס
 דוהעדַארּבװ יד ןדנירג וצ 1889 ץרעמ
 :רעדיינש עטקינייארַאפ) "?סרָאלײט ווָא
 ?קַאדער .ּב טָאה 1890 .י"נ ןיא (רעדירּב
 ,"דנַאּברַאפ רעדיינשװ ןַאגרָא םעד טריט
 וצ עיצַאטיגַא ןַא טריפעגנָא טָאה סָאװ
 יד ןופ סנָאינוי:רעדיײנש יד ןקינײארַאפ
 רענײמעגלַא ןַא יא טעטש ערעדנוזַאּב
 =עג טכעלקריוורַאפ זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא
 - טסַאפרַאפ טָאה ,ּב -- ,1 12/ש ןרָאװ

 =לזנַאװ ידש יו ,קיטשרעטַאעט עקינייא |
 ידו ןוא 1883 "םָארגָאּפ רעדח ןוא "עקינ

 ןיא ,1887 (גנוטעּברַאַאּב) "םימותי ייווצ
 ןטערטעגפיוא ןײלַא ךיוא זיא רע עכלעוו
 ,רעליּפשיױש סלַא

 =לברַא ,דיא רעד ןופ עטכישעג יד , ,ןיגרוּב ,ה

 ,"רהָאי גיצרעפ , ,ןייטשנײװ ,3 ;"גנוגעװַאּב רעט

 ,המישר ,ןירָאג ,ּב { 101=--100 זיז

 -- 1894 4/טוו) לאוי ןַאקרַאּב
 =יוװ ,עניטָאריס ןיא .ּבעג (

 לרעטַאק ןיא טנרעלעג .ּבוג רעקסּבעט

 1907 ,לוש רעשיטָאטש ןוא ּת"ּת רעװַאלסָאנ
 טגיז ,עקירעמַא  ןייק טרעדנַאװעגסױא
 . ,קיטשרעטַאעט עקינייא טסַאפרַאפפ 8
 טּפַארק ידח ,"םייה ריא ןיא יורפ ידח יו
 .1919 ,"ךעלעדיי ,בוט-לזמ? ,"ןסיוועג ןופ
 .יאװ רעיפלעדַאליפ רעד ןופ רעטרָאּפער
 ןופ רָאטקַאדער 1921 ,"טלעוו רעשיד

 רעשידיא רעגרוּבסטיּפװ רעכעלגעט רעד
 ?עגרעּביא גנַאגרעטנוא ריא ךָאנ ,"טלעוו
 רעד טַאלּבנכָאװ סָאד 1922 ילוי ןעמונ
 סױרַא זיא סָאװ ,"דניירפסקלַאפ רעשידיא
 טרעדנעעג ,1889 טניז גרוּבסטיּפ ןיא
 עג ,"רעזייווגעוו רעד, ףיוא לטיט ןייז

 .,ןציקס ,ןענָאטעילעּפ ;ןעלקיטרַא ןּבירש

 ךיוא ,ןענַאמָאר?סגנוטייצ ןוא רעדיל |
 ,זייּב דעמַאל ,םולש ןּב ,ס'םולש לאוי ּפיא

 ,ןהּכ .ר .ּב ,ןהּכ תֹּב ַאזָאר
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 / 1900 זיּב 1880 ןופ ,ענדָארג ןיא .ּבעג
 ךיוא טנרעלעג ,קָאטסילַאיּב ןיא טּבעלעג
 רימ ןוא עשזמָאל ןופ תובישי יד ןיא
 .-עשירַארעטיל ןייז -
 רע טָאה טייקיטעט

 יעה ןיא ןּביױהעגנָא
  "ףלשהו) שיערּב
 .רָא 9
 =ורג ַא טריזינַאג
 רעקָאטסילַאיּב עּפ
 קעווצ ןטימ ןדיי
 | יה } יָאק ַא ןדנירג וצ
 םעדכָאנ ןוא ,עניטנעגרַא ןיא עינָאל
 יד טריפעגכרוד זירַאּפ ןיא טָאה רע יו
 רעד טימ םעד ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא
 .סעילימַאפ 50 ןופ שארּב רע זיא ,א"קי
 3 זיא רע ואוו ,ליװסעזָאמ ןייק קעװַא
 רערעל ַא ןוא טסינָאלָאק ַא ןעוועג רָאי
 טוָאלרַאפ רע טָאה 1904 ,לוש:א"קי ַא ןיא
 ,י"ב ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא עניטנעגרַא
 רעטעּברַאטימ ַא ןרָאװעג זיא רע ואוו
 ער 1915 טניז ,"טַאלּבעגַאט ,דייװ ןופ
 רעטסטלע רעקיזָאד רעד ןופ רָאטקַאד
 ?לניא יד ןופ רענייא ,גנוטייצ רעשידיי
 .:סערגנָאק רעשידיי רעד ןופ ןרָאטַאיצ
 ןטשרע םעד ןיא עקירעמַא ןיא גנוגעוװַאּב

 ןטשרע םעד ןופ רעציזרָאפ ,המחלמ רָאי
 טנעדיזערּפעציװ ןוא טעטימָאק-סערגנָאק
 ןוא י"א טכוזַאּב 1920 .סערגנָאק ןופ
 ?קיטרַא עירעס עגנַאל ַא טכעלטנפערַאפ
 .?בוּב ןיא ךיוא סױרַא ןענייז סָאװ) ,ןעל
 "לארשי=ץרא ןיא עזייר ןיימק ט"א םרָאפ
 טכוזַאּב רעטעּפש ,(320 ז"ז ,1921 י'נ)
 ןיוא ןעוועג ,ןלױּפ ,עּפָאריײא:חרזמ ךיוא
 ?ינוא ןשִיערּבעה ןופ גנונעפע רעד ףיוא
 . תועיסנ ענייז ןוא םילשורי ןיא טעטיסרעוו
 ןופ רענייא .,גנוטייצ ןייז ןיא ןּבירשַאּב
 - ,עקירעמַא ןיא "יחרזמ; ןופ רעדנירג יד
 יד רעּביא ןעגנויױשנָא ענייז רע טָאה
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 :קריו רעשידי רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ
 עירעס ַא ןיא טכַארּבעגסױרַא טייקכעל

 ?בֹוּב ןיא) "רצמה ןמח ט"א ןעלקיטרַא |
 טריקַאטַא רע ואוו--(1923 י"נ :--- םרָאפ
 :נדיי ןיא ןעגנוגעווַאּב עכעלטלעוו עלַא
 ?1טערטסױרַא ,םזליַאיצָאס םעד טרפּב ,םוט
 ןוא חיכומ ןוא רעגָארסומ סלַא קיד
 2נעמוגרַא עצנַאג יד קידנריזיטַאמעטסיס--

 רעשיסקַאדַאטרָא רעד ןופ עיצַאט
 יד ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא ,טייקשידיי
 רענַאקירעמַא ןופ ןעמעלּבָארּפ עקיטסייג
 רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא םוטנדייי

 | ?ַארגימיא רעשידיי רעד ןופ גנולעטשּפָא
 .דיײװ ןיא טכעלטנפערַאפ רע טָאה עיצ
 ',1924 "לּב"גטי

 ,1923 ייב *גָאטע ,קינלַארָאק .א רײד ;1ׂש ,2

 + = 1818 8װװ) ןיטראמ רעּבוּב

 רעטָאפ ןייז ,ןיוו ןיא ,ּבעג (
 ןשידיי ןטסואוװַאּב ןופ ןוז א -- לרַאקי

 ,רעקירָאטסיה:רוטַארעטיל ןוא ןטנרעלעג |
 יב המלש
 ,עיפָאסָאליפ ר"ד לטיט ןטימ  ןיוו ןיא
 רעד ןיא ןטעּברַאוצטימ ןּבױהעגנָא ירפ
 - ,עסערּפ רעשטייד
 =לגָאלָאכיסּפ:לַאיצָאס ןופ ןעגנולמַאז ןּבעג:
 ,ם16 (1656119002/4 ט"א סעיפַארגַאנַאמ עש

 טימ טריסערעטניארַאפ ךיז קיטייצכיילג

 .וצ ןענַאטשעגוצ ,ןעמעלּבָארּפ עשידיי

 21ירגטימ ,גנוגעוװוַאּב רעשיטסינויצ רעד

 - טניז ,ןילרעּב ןיא 186. 6028 ןופ רעד
 =רושז-שדוח םעד ןופ רָאטקַאדער 1917
 טּפיוהרעד טעמדיװעג ,00/ |396 לַאנ

 ןופ ןעמעלּבָארּפ יד ןופ ;גנופיטרַאפ רעד-
 - יַאּב רעסיוועג ַא טימ ,תודהי ןוא םזינויצ
 ,רוטלוק רעשידיי:חרזמ רעד ןופ גנוטכַא:
 ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ךיוא
 ,ךַארּפש

 ?עגסױרַא ןוא תודיסח ןופ ערעל רעד
 םעד ןיא קרעװ ייר ַא שטייד ןיא ןּבעג
 יּבּבַאר סעד ןעטכישעג ידע יװ + ,ןינע

 .טעטיסרעווינוא טקידנעעג

  =צגסיורַא 1906 טניז

 .ןיא טפיטרַאפ ךיז 1904 טניז

 ןופ גנוליײצרעדכָאנ עשירעטכיד)  "ןמחנ
 =סַארּב ןמחנ 'ר ןופ תוישעמ ירוּפיס 6
 רעשידיי רעּביא תומדקה טימ רעוועל
 =על ידח ,(1906 ,ןמחנ 'ר ןוא קיטסימ
 ןעהטימע ,(1907) "םש=לעּב סעד ןעדנעג
  =יסח םוצ געוו ןיימש ,"סֹומזידיסַח סעד
 "ךיגמ עסָארג רעדח ,(1918) "סומזיד
 ןגעוו) "טכיל ענעגרָאּברעּפ סָאדװ ,(1919)

 ןקיזעּבעל סלַא תודיסח וצ גנוָיצַאּב ןייז
 ,ןשטנעמ םענרעדָאמ םעד רַאפ ךיוא לַאװק
 עקירעּביא ענייז ןופ ,דנַא .א (24
 עשיטַאטסקעװ :(שטייד ןיא עלַא) קרעוו
 עסינכיילג ןוא ןעדערז ,"ןענָאיסעפנַאק
 םָאפ/ ,"לעינַאדװ ,"עסט:גנַאושט סעד
 ידח ,(1915) "סמוטנעדוי סעד טסייג
 ;(1920 | ,1916 !) "גנוגעוועּב עשידיי
 ידו ,"ןעגנונגעגעּב דנוא עסינגייארעז
 :רַאװש ,"דעיל סַאד ןוא ערהעל יד ,עדער
 :ילייה רעדא ,"תורחח ,"טייצ יד ןַא עט
 "ןעדערװ ,"וד דנוא ךיאז ,"געװ עג
 ןעדער יירדפ ענייז ,(1923 ,טלמַאזעג)
 ןיא סױרַא ןענייז -"םוטנעדוי רעּביא

 קנַארפ .ה ןופ גנוצעזרעּביא רעשידיי
 :ַאק ַא 126 ז"ז ,1922 ןילרעּב ,יג"פ ,דיי)
 ,(1/ 1913 "טלעוו ,דויק ןיא ןופרעד לטיּפ
 די:בתּכ ןשידיי ןופ טצעזעגרעּביא טָאה
 2ג ,(1905) "לעטפעש קיזייאק סיקסניּפ

 :ַארד עשילָאּבמיס סעצרּפ רעּביא ןּבירש
 ידי רעד רעּביא ךיוא סעכנַאמ ,ןעמ
 186. 8210- ןיא א"צ) רוטַארעטיל רעש
 .ןופ ר"א 1916 ןיוװ ,11 ,0211160660
 - ,(ָאטַאּב גיוודול ןוא סעלעּבַא ָאטטָא

 סרענשריק ;3 7 ,יגויצ ןוקיסקל ;?/ 5
1.8 1925, 

 ---1858 ולסּכ ח"כ) עשוהי ןהָאזדוּב
 ,קָאשישענַאה ןיא ,ּבעג (

 ,רעּבעװ ַא ןופ ןוז סלַא ,טנגעג רענליוו
 2ײמַאר רעד ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג
 רַאפ  ךָאנרעד ,ענליוו ןיא הבישי:סעל
 ןעמוקוצנָא קידנבערטש זיולק ןיא ךיז



 ,"ןציּברַא טימ
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 ?ונעג ,לושרעניּבַאר רעגליוו רעד ןיא
 .ענײמעגלַא ןוא הלּכשה וצ ךיז ןַעמ
 יד ךיז טָאה עלייוורעד רעּבָא ,םיִדומיִל

 ןרעגלַאװ .סָאד- .טכַאמרַאפ לושרעניּבַאר)
 ןסע סָאד ,דמערפ רעד ןיא ןרָאי ךיז

 רָאי 15 וצ םיא טָאה ?געט} |
 ,ןירַא לטעטש שימייה ןייז ןיא ןּבירט
 ןופ דמלמ:רערעל ַא ןרָאװעג זיא רע אוו

 ערעגנִיי סָאװטע ,רעדניק עשיטַאּבעלַאּב

 .=עג הנותח םורַא רָאי רָאּפַא ןיא .םיא ןופ =
 עג טזומעג רעדיװ ךיז ןכיגניא ןוא טַאה
 טוװּורּפעג ,דנוײענ ןעוועג ,יירערעל וצ ןעמ

 רָאּפ ַא טלדעּפעג ואוו ,דנַאלגנע ןיא קילג
 ,םײהַא ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד ,םישדחי
  =רֹע ןסיורג םעד ןיא ןעוועג אנקתמ ךיז
 סרמש ןיא טסַאפרַאפ ןוא רמש ןופ גלָאפ
 =ייוו עײרטעגַאז ןַאמָאר ןטשרע ןייז טסוג

 2ןקַאּב ןכלעוו רַאפ ,(1880) "ןעּבעלח לעּב
 .לּבור 25 ץ"מ .ל רעגעלרַאפ םעד ןופ ןעמ
 =השעמ יד ןּבירשעגנָא ךָאנ ג"פ סצ"מ רַאפ
 ?ַאקירּפַאפ ,"עדנערַא ףיוא ןחח ַאז ךעלכיּב
 ןוא עלענימח ,"זָאנ םלוחש ,"ןתח רענ
 יד ענשעצ; ,"טלעדיפעג טינײ ,"עלעניד
 ,"עכעצינערַאװ

 רַאֿפ ,ץנַארקנעזָאר גַאלרַאפ םוצ רעּבירַא
 :השעמ ייר עצנַאג ַא טסַאפרַאפ ןכלעוו
 ןייאי ,"תועט חקמ רעדא יװ ,ךעלכיּב
 :שיּפמָאלג רעדז  ,"ןּבעל'כ ךַאז ע'יאדּכ
 ילעטכיל הּכונח סָאד? ,"טנעדיזערּפ רעק

 ברַא ןופ השעמ ַאי ,(ןעיֶאּב קרַאמ ךַאנ)
 ,"טָאשטוא רוק .ַאציַאיז

 ,"ךילּפ עקטָאמז

 "עניפַארג יד עקשַאח" ןַאמָאר םעד
 טקורדעגרעּביא ןרעוו--176 ז"ז )1889, 

 .(םויהרע
 טעּברַאַאּב) "דוד:ןגמ רעצרַאװש רעד,
 םירוּפיס רָאּפַא ךיוא יו ,(שיסור ןופ
 ןרָאי רעקיצניינ יד ןטימניא ,שִיערּבעה ןיא
 :סלדנַאהַא ןעוועג .,ענליוו ןיא טצעזַאּב ךיז

 ?עגקירוצ

 .ײּב ,(1907--1817) רעפלעה
 יז ןוא גָאט ַא ןסעגעג רוחּב?הבישי סלַא .

 ,שיד" ןּביירש טנרעלעג ךיוא

 .ןיא "םירוּפ .תליגמח
 ,ןעגנוגנידַאּב יד ןופ ןדירפוצ טינ .ןזרעפ

 ,"טפנוקוצ-
 רעיינז ,"סערגָארּפװ ,"טייצ עיינז ,יגנוט |

 ,יטסייג

 ךיוא ןוא "רזממ רעד

 טכעלטנפערַאפ טינ ןּבילּבעג |

2320 

 .טריפעג ןיילַא ךָאנרעד  ,רעטלעטשעגנָאה
 דיא סעכלעוו : ,רישעג ןופ טפעשעג ַא
 רעשטייד רעד תעשּב ןרָאװעג טרינִיור
 סלַא טקיטפעשַאּב ןַאד טניז  ,עיצַאּפוקָא
 /תונאד ןוא תודרט ּבילוצ ,רעטלַאהכוב

 | ףיוא סעקַאטַא יד ּבילוצ ךיוא יו ,הסָנרּפ
 רָאי 30 עצנַאג יד--רוטַארעטיל:רמש רעד

 =רַאפ סנטצעל זיולּב ,ןּבירשעג טשינרָאג
 =מירַאּב רעד ןגעוו עיפַארגָאנָאמ ַא טסַאפ
 .רּתסא*הרובד ןירעוטליואוו רעגליוו רעט

 רעכלעוו

 --1874) םיאול ןידוּב

 / אי ידוּב .ל ןופ ןעמָאנ רעטריזינַאקירעמַא ;

 רעװעינַאק ןופ ףרָאד ַא ןיא .ּבעג ..וו ָא נ
 רָאי 17 וצ  .ּבֹוג רעועיק ,טקירטסיד
 ּואװ ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא
  יטקַארּפ ןוא טעטיסרעווינוא טקידנעעג

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא סלַא טריצ |
 1897 טניז טָאה י"ג ןיא ןטַאקָאװדַא
 :ַאס רעשידיי רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 ןיא טּפיוהרעד ,עסערּפ רעשיטסילַאיצ

 =ייצ רעטײּברַאא ןיא ךיוא

 - =רָאפװ ,יטַארקָאמעד =לַאיצָאסח
 ..' ןופ ר"א "טלעװ עיינ ידח ,"סטרעוו

 =רעד טכעלטנפערַאפ ואוו ,,דנַא ,א. ךלימ -

 =דנַאהּפָא עשימָאנָאקע:שיטילָאּפ טּפױה

 +רע סיורג טַאהעג ןּבָאה עכלעוו ,ןעגנול
 =טנַא וצ טקריוװעגטימ קרַאטש ןוא גלָאפ
  ַא רעזעלנסַאמ ןשידיי םעד ייּב ןעלקיוו

  עכעלטפַאשנסיװ וצ גנויצַאּב עטסנרע
 ןיא ןּבירשעג ךיוא טָאה .,ןעמעלּבָארּפ
 =רעד ,ןטפירשטייצ עשטייד ןוא עשילגנע
 ןכעלטּפַאשנסיװ ןופ- ןגָארפ רעּביא טּפיױה
 / שילגנע ןיא קרעװ ןיז ,םזילַאיצָאס
 + ,1תס 1860160602) פץפוסעג 1 641 אןגזצ

 ןוא שטייד ףיוא טצעזעגרעּביא- ,7
 .ףיוא ןעמָאנ ַא טכַאמעג םיא טָאה ,שיסור
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 רעשיטסילַאיצָאס רעשִיעּפָארײא רעד ןיא
 ַא .ּב זיא ןרָאי עטצעל יד .,רוטַארעטיל

 - =ָצרּפ רעשידיי רעד ןיא טסַאג רענעטלעז
 רעד ןיא ךיז טקילײטַאּב רע םגה ,עס
 .ןיא א"צ ,טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי
 יטרָאװ רַאפ עיצקַא רעד

 ,/ 9 ,ָארדנַאסקעלַא םייח |

 --1886 30/װע) יכדרמ-בקעי שידוּב = |
 ,וָאקליסַאװ ןיא .ּבעג ( |

 ןיא טנרעלעג רָאי 13 זיּב ,ּבֹוג רעוועיק
 סלַא טרירוטַאמ 1907 ,הבישי ןוא רדח
 רעװעיק ןיא ןיירַא 1909 ,ןרעטסקע

 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,טוטיטסגיא:ץרעמָאק
 ;סױרַא ,ןטנעדוטס עשידיי יד ןגעוו ּב"מז
 ,טוטיטסניא םייּב שיסור ןיא ןּבעגעג
 :עמַא ןייק טוטיטסניא ןופ טקישעג 2
 ןעגנוִיצַאּבסלדנַאה יד ןרידוטש וצ עקיר
 עטקינייארַאפ יד ןוא דנַאלסור ןשיווצ
 ?מולָאק ןוא רעגַאקיש טכוזַאּב ,ןטַאטש
 טימ טקילײטַאּב ךיז ,ןטעטיסרעווינוא:ַאיּב
 רעד ןיא ןעלקיטרַא עשיטסילַאנרושז
 רעשיטסילַאיצָאס רעשילגנע ןוא רעשידיי
 =וצ/ /ןעּבעל עיינ סָאדז יװ ,עסערּפ
 :עג, ,"טסָאּפ עייגח ,"דגיירפ ,"טפנוק
 ןופ רָאטקַאדער 1916 טניז ,"טייקגיטכער |
 :רעגרַאװלטיה רעד ןופ .ןַאגרָא םעד
 רעגדעה רעדװ עקירעמַא ןיא  ןָאינוי
 ,שילגנע ןֹוא שידיי ןיא -- ?רעקריָאװ
 ;ןָאני רעד ןיא טקילײטַאּב וויטקַא
 ?סערגנָאק רעשידיי רעד ןיִא ,גנוגעװַאּב
 טַאר םעד ןופ דילגטימ ,גנוגעווַאּב
 ?סױרַא ,וו"זַאא ןלוש:ע"ש עשידיי יד ןופ
 עגַארפ רעד וצ, רושָארּבַא ןּבעגעג
 .ןיא ,(1921) "ןעטַאגעלעד ּפַאש ןגעוו
 ןוא המחלמ רעד ןגעוו ךוּב ַא -- שילגנע

 ,טעטימָאק = רעטעּברַא ןלַאנָאיצַאנ םעד
 עג טלעטשעגוצ זיא סָאװ ,(1916 י"נ
 טנעדיזערּפ ןופ גנוריגער רעד ןרָאוװ

 ןגעו גנורעדָאפפױא דעד טימ ןָאסליװ

 . .נעלסור יד ןופ גנוקיטכערַאּבכײלג רעד
 שזדרָאשזד טימ ןעמַאװצ ;ןדי עשיד
 טעּברַא ערעסערג ַא טסַאפרַאפ לוַאּפ
 טרעװ סע ואוו ,"םזינָאינוי רעיינ רעד
 :ָארּפ רעד ןופ גנולקיװטנַא יד ןּבירשַאּב
 :רעדיילק יד ןיא גנוגעװַאּב רעלענָאיסעפ
 עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ןופ ,סעירטסודניא
 :עג ױזַא יד ייּב ןּפיצנירּפ ןוא ןעמרָאפ
 :ייֵז ,(ךַאפלדָאנ) סנָאינוי עשידיי ענעפור
 ;פיוא ,טּפַאשרעדילגטימ ,עטכישעג רע
 ךיילגרַאפ ןיא--עסערּפ ,טעּברַא:סגנורעלק
 :רעסנַאק רעד ןופ םוינָאינוי ןטלַא ןטימ
 .עפ:סטעּברַא רענַאקירעמַאז רעוויטַאװ
 | | ."שיצארעד

 (1920---1892) ּבייל-הדוהי לָאװמיוּב
 עשיטַאּבעלַאּב ייּב עשרַאװ ןיא .ּבעג
 ןופ ,הביׂשי רעד ןיא טנרעלעג .ןרעטלע
 םורַא טײרדעגמורַא ךיז ןָא רָאי 7
 :רַאק ןייז ,רָאטַאמַא סלַא רעטַאעט ןשידיי
 .פוס סלַא ןּבױהעגנָא ךעטַאעט ןיא ערעי
 רַאפ ,"םועזילעז רעװעשרַאװ ןיא רעל
 :וה ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא ךיוא ןכלעוו
 -ַא ףיואז יװ ,סרעטקַאניײא עשיטסירָאמ
 סָאד טנערּב בנג ןפיוא ,"עיציטעּפער
 ,(1918 וָאקרַאכ ,"עּפמַארח ג"פ) יילעטיהי

 .,ןטערעּפָא ןוא ,"קַאז ןייא ןיא ץעק ייווצח
 ?ןפייז ר"ד רעדָא עטּבילרַאפ ריפ? יו
 קידעּבעלװ ,"ןיליירפ םַאדַאמ/ ,"זָאלּב
 עלעקצַאכח ,"טלעג:הרידח ,"קיטסול ןוא
 ןיטערּבוס רעד רַאפ לעיצעּפס) ייקינוּבלפ
 רעייז טַאהעג טָאה עכלעוו ,ןַאמטיל יּפעּפ
 ?ערעּפָא רעקיזָאד רעד ןיא גלָאפרע סיורג
 ,"עּפמַארװ ג"פ ןיא ךיוא טקורדעג ;עט
 ?סעּב יד ןיא טעּברַאעג טָאה רע ,8
 ?ץרעמ רעד ךָאנ ,סעּפורט עשידיי עט
  ףעד רַאפ קיטעט ןעװעג עיצולָאװער
 - ,רעטַאעט ןשידיי םענרעדָאמ ןופ עעדיא
 ?נעמַאזוצ ןטשרע םעד ןופ רָאטַאיציניא

 . ,ועיק ןיא ןטסיטרַא עשידיי יד ןופ .רָאפ
 ןײארַאפנטסיטרַא ןשידיי ןופ ועציזרָאפ
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 | לָאמנײא רעד ןופ רָאטקַאדער ,טרָאד
 "טסיטרַא רעשידוי רעד, עּבַאגסיוא רעק

 רעדנירג יד ןופ .רענייא ,(1918 וועיק) -

 ?רַאכ ןיא רעטַאעט:רעלטסניק ןשידיי ןופ

 .רערעל ךָאנרעד ,"לקניװ רעזנואש ווָאק
 עידוטס רעשיטַאמַארד רעשידיי רעד ןופ
 ןיא ,עּפורט ַא טימ טרָאד ןופ ,וועיק ןיא
 אב רעד ןעוועג ךיוא זיא סע רעכלעוו
 ןייק ןרָאפעג ,טרעּביל טסיטרַא רעטסואוו
 ,ןיטַאזַאק יב ,געו ןפיוא ןוא ,סעדָא
 םעד ךרוד ענַיַארקוא ןעמענרַאפ םייּב

 ?רעמ ןופ ןעמוקעגמוא ,רעטילימ ןשילוּפ !
 ןגני םעד טימ ןעמַאזוצ טנעה עשירעד | 

 לאוי רעליּפשיוש ןשידיי .ןכיירטטפנוקוצ-
 | / /  .ןײטשּפע-

 "רעכיב , }1 ,1 עשרַאװ ,"רעטַאעט שידיי

 רעד ןופ ןעטעלויּב , } 4111--11 ,1919 "טלעװ
 ,1 .,920 וועיק ,"עגילירוטלוק

 ( 8 -- 1851) אּבא ְךוּב
 :ידַארט ַא ןעמוקַאּב ,ענוװָאק ןיא .ּבעג
 ?ונעג ךיז הקיּתשּב ,גנויצרעד עלענָאיצ
 שיסור ,הלּכשה ןוא שיערּבעה וצ ןעמ
 :עגכרוד הנותח רעד ךָאנ ,שטייד ןוא
 זיּב ,םונהיג ירודמ העבש עלַא טכַאמ

 ,עקירעמַא ןייק ןרָאװעג לגלוגמ זיא רע
 ,ןרָאװעג ןסירעגסיוא גונעג ךיוא ואוו
 ךיוא ןוא שידיי ןיא רענדער ַא ןרָאװעג
 ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,שילגנע ןיא

 ןיא עמַארד ַא טקורדעגּפָא ןטנַארעמונערּפ !
 סלַא }1911 י"נ) ייאדמשאז שיערּבעה

 םעברי ןופ דנַאטשּפױא רעד -- טעשזויס
 ןיא תושרד גנולמַאז ַא ןוא (טבנ ןּב
 ז"ז ,1911 ,י"נ) "לארשי ט"א שידיי

 יט 3 ,ןופ ןעקניז םעד ןגעווק ,0

 דנַאל םעד ןיא קלָאפ רעזנוא ןופ .ןָאיל
 רוד רעטייװצ רעד ואוו ,רעלָאט ןופ
 ןוא ,עיצַאלימיסַא רעלופ ייּב ןיוש טלַאה
 .:ןּבײלּב קינײװ רָאג טעװ ןטירד ןופ
 טפנוקוצ רענײמעגלַא רעד ןגעו ךיוא
 ענייז ןופ דלוש רעד ,קלָאפ רעזנוא ןופ

 ,סעדָא ןיא .ּבעג -1897( 

 ייר רעצנַאג ַא ןופ רעס -

 ?רעטשעצמוא ןוא טייקיּבייא ןייז ;ןדייל
 ןופ ןיז םעד טול ,,וװ ,זַא .א טײקרַאּב
 ךיוא טָאה ,("םימכח ןוא םיאיבנ ערעזנוא
 רעד ןיא ןּבירשעג טייצ וצ טייצ ןופ

 טּבעל .עסערּפ רעשידיי רענַאקירעמַא
 ,יקוטנעק ,ליווזיאול ןיא ןרָאי עטצעל יד
 - ,רעכיּב ענייז ןופ תסנכה רעד ןופ

 --1865) קחצי:םהרבא רעדניּבכוּב
 ןיא טנרעלעג

 רעטעּפש ,הבישי רעסעדָא רעד ןוא רדח
 ןיא קעטָאילּביּב עטַאוװירּפ ַא ןטלַאהעג
 :ַארעטיל טימ ןּבעגעגּפָא ךיז ןוא סעדָא
 - =סקלָאפ ,דייװ ןיא טעּברַאעגטימ טָאה ,רוט
 יד ,"דנַאל עגילייה סָאד, ּב"מז ןיא ,"טַאלּב
 רעניילק רעדע ,"רעקעוװרעדז ה"מזרעסעדָא
 ןויצ:בבוח רעקיטעט סלַא וואו ,"רעקעוו
 .,י"א בושי רעּביא ןּבירשעג טּפיױהרעד
 ןרַאדנעלַאק עכעלרעי ןּבעגעגסױרַא ןיײלַא
 - ,"ןעטרָאג:ןעמולּב} ,לשמל) ּב"מז ,דנַא ,א
 - רעשינויציבבוח ַא טימ ךיוא (1885 ענליוו
  +טפַאשנסיװ:רעלוּפָאּפ טימ ןוא ץנעדנעט
 רעדָא ןעלקיטרַא עשירָאטסיה עכעל

 שטייד ןוֿפ טצעזעגרעּביא ,ןעגנולייצרעד |
 ידגיירפזיוה; ןיא ,רעלעטשטשיהש עשידיי

 .עשידייא גנולמַאז ַא טכעלטנפערַאפ
 ,טרעלקרעד ןוא טלמַאזעג ,?סענַאּבַאּבַאז
 :ַאפרַאֿפ סלַא טנַאקַאּב רעּבָא טּפיוהרעד

 ןוא ןענַאמָאר
 םגה ,חסונ סר"מש ןיא ךעלכיּב:השעמ
 :ילָאװ ןכעלמיטסקלָאפ ןטוג ץנַאגַא ןיא/

 יד ןיא סױרַא ןענייז סָאװ ,שידיי רענ
 =ליוו ,סעדָא ןיא ןרָאי רעק:90 ןוא רעלס0
 לָאמ ליפ רעטעּפש ןוא עשרַאװ ,ענ
 רעדח :ונייהד ,ןרָאװעג טקורדעגרעּביא
 רעדח ,"עּביל עטרַאניגּבָא יד, ,ײטסירעּפַא
 עכילקילג יד/ ,"רַאנ רעניסערעגּבָא
 ,"עביל עכילרהעפעג יד/ ,"הלּכ ןתח
 :דגיוש:טלעו רעדש ,"עינַאּפש שוריג;

 . ָאטסירַא יד/ ,"עקסיצנַארפ ףַארג רעל
 ענייש יד, ,"עזיל ענייש יד, ;ײעקטַארק
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 ,"קיצשזַאקירּפ רעגולק רעדא ,"םירמ

 עשידוי יד ,"יורפ עשינַאקירעמַא יד;
 ,"ץנירּפ רעטלעטשרַאפ רעדא ,"המשנ

 ,"עלעטיג עגייש ידע ,"בנג רעליטש רעד
 ידע ,"ףיטסַאנָאמ ןָאפ ענעּפָאלטנַא ידח
 רעדח ,ילעדיימ עטּבילרעפ עכילקילגנוא

 :יווקניא עגיטולּב, ,"ןַאטלוס רעטּבילרַאפ -
 :יױַאטסיה) "רעטָאפ רעכילקילגז ,?עיציז
 ,"רעטסיגימ רעשידוי רעדז ,(ןַאמָאר רעש
 ןופ .דנַא .א ?רעלָאּפָארטסָא לעשרעהק

 ;םרָאפכוּב ןיא ןטעּברַא עשיטסינויצ ענייז |

 :ידוי סָאדװ ,(35 ן"ז ,1890 ענליוו) י"א
 וצ לַאירעטַאמ) "י"א ןיא תורישע עש
 ,1891 ענליוו ,בֹושי ןופ עירָאטסיה רעד
 חוּכו ַאװ) "ןויצ ךָאנ רעזייווגעווא ,(40 ז"ז
 ןעטסיגויצ ןוא ןעטסיניציטנַא - ןעשיווצ-
 ןעשיטילָאּפ ןוא ןעזָאיגילער ןעד רעּביא
 :ײהנעּבעגעּב עטסעיינ יד ךָאנ םוינויצ
 ג"פ ,ןעטרָאװטנַא ןוא ןעגַארּפ -- ןעט

 - ,(31 ז"ז ,1903 עשרַאװ ,ַאװָאס דוד
 --1895) םוחנ רעדניּבכוּב

 ?םהרבא ןֹופ ןוז ,סעדָא ןיא .ּבעג (
 טנרעלעג ,םֹותיַא ןּבילּבעג ירפ ,.ּב קחצי
 זיוהםימותי ןשידיי ןיא
 םייּב עמרעפ:רעטעּברַאדרע רעד ףיוא
 רעטלעטשעגנָא ַא ןעוועג ,זיוה:םימותי
 .ןיא לרעּביירש ַא ,םָארק:קײטּפַא ןַא ןיא
 2יישרַאֿפ יב ,טַארטסיגַאמ רעסעדָא םעד

 ?ןייא סלַא טעּברַאעג ,ןטַאקָאװדַא ענעד
 ןוא סעדָא ןופ ןקירּבַאפ יד ןיא רעדניּב
 - בָא 1916 ,ןרעטסקע ַא ךָאנרעד ,וָאקרַאכ

 :לנַאמוה-שירָאטסיה .רעד ףיוא ןעמוקעג
 ערעכעה יד ןופ גנולײטּפָא רעשיטס
 ?בעעג ,גרוּברעטעּפ ןיא ןסרוק-טּפַאגסעל
 ג"א טוטיטסניא ןשיגָאגַאדעּפ םעד טקיד
 םעד ןוא גרוּברעטעּפ ןיא ןעצרעה ןופ
 רערעכעה רַאפ טוטיטסניא
 :יִל ,(גרוּברעטעּפ ןיא ךיוא) טּפַאשנסיװ
 1910 ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשירַארעט

 ףָאנרעד ןוא

 יידישער 

 ואוו ,עסערּפ רעשיסור רעסעדָא רעד ןיא
 ןעגנולייצרעד ןֹוא ןעלקיטרַא טקורדעג
 --1913 ,רעטעּברַאטימ רעקידנעטש סלַא
 רעלָאּפָארעפמיס רעד ןופ רַאטערקעס 15
 ץוחַא ואו ,8קטזאסאג8 1103414 גנוטייצ

 ?עפ ןּבירשעג ןעלקיטרַאטײל עכעלגעט
 ךָאנ ,ײּבעלּפ ןוא ירמיז ּפ"א ןענָאטעיל
 יייא ןעוועג עיצולָאװער-רעּבָאטקָא רעד
 ןטימ ןטעּברַאוצטימ עטשרע יד ןופ רענ
 ,םינינע עשידיי רַאפ טַאירַאסימָאק
 ןופ עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ 8
 =ייצ עשיטסיװעשלָאּב עשידיי עטשרע יד
 ןוא "טײהרַאװ ידח ,עװקסָאמ ןיא ןעגנוט
 ףַאטקַאדער רעשיטקַאפ ,"תמא רעדח

 .שןַב 3 סיורַא) 2800680828 10װסץ9842 ןופ

 ל"ּבכוו ,מָאק--"טלעוו עיירפ ידז ,(ןרעמ
 ?רוטלוק ןוא רוטַארעטיל ,קיטילָאּפ רַאפ

 ,גרעּבנירג .ז טימ ןעמַאװצ) ןגָארּפ
 ָאּפ--"טלעוו ידח ,(,מונ 4 ,1919 ,קסנימ
  ג"פ) לַאנרושז רעכעלטפַאשנסיוװ-רעלוּפ

 ,1920 ּב"טפ ,גנודליּב רַאפ ,סימָאק ןופ !
 ,"עמיטש עשיטסינומָאק ידז ,(מונ 2
 :ַאזוצ ,15/ש ---8/ןֶש ,1919 ,קסנימ ,ל"ּבגט
 =טנַאמיד .ש ןוא גרעּבנירג ,ז טימ ןעמ
 =רוטלוקא ּב"מז סָאד טריטקַאדער ןייטש
 סלַא ,םינינע ,דיי רַאפ ,סימָאק ג"פ) "ןגַארפ
 רעשיטסילַאיצַאס:שידיאז רעד ןופ 8 1

 =טנַא ן95 ן"ז ,1918 ּב"טּפ ,"קעטָאילּביּב
 ןגעװ ןעלקיטרַא עטצעזרעּביא .טלַאה

 ןופ רעטַאעט ןוא טסנוק ,לוש ,רוטלוק -
 .ד ,ַאיַאקסּפורק .ג ,יקסרַאשטַאנול ,א
 ,ס .א ,יקסוועשוגָאּב ,לװ ,גרעּבנרעטש
  טעּברַאעגטימ ,(דנַא ,א ץיװָאמיפַארעס
 םקסמס- יו ,ןלַאנרושז עשירָאטסיה יד ןיא
 =אווער-שירָאטסיה -- 2408 8020

 | ןופ) 0202 216:סתעסמ--ב"מז ,רענָאיצול

 ןופ רַאטערקעס ןעוועג 23--1921 רעכלעוו
 .2ומַאק ענעדיישרַאפ ןוא ,(עיצקַאדער רעד
 =רַאפ א"צ ואװ ,ןטפירשטייצ עשיטסינ
 רעּביא ןעגנושרָאפסױא ייר ַא טכעלטנפע
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 :עּברַא רעשידיי רעד ןופ עטֿכישעג רעד
 :סיוא ערעדנוזַאּב ןיא .גנוגעװַאּב-רעט
 ;ןּבַאג
 1810- ,(1918 גרוּברעטעּפ ,ןטנעמוקָאד
 קעהחפז תהא 6ע0זמ20עטס080ת0 020820

 ץט20184808 סמק. 2606200 המענאסומה |
 ײר עצנַאג ַא טסַאפרַאפ ,(1922 ב"טפ)

 ידח יװ ,עשיטילָאּפ טּפיוהרעד .,ןרושָארּב
 יעגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןיא טכַאמ:ןטַאר
 ךיוא ,1918 ּב"טּפ ,ײטסינומָאק רעדא ג"פ)
 עיצולָאװער-רּבַאיטקָא יד ,(שיסור ןיא
 ןופ ג"פ) ןטַאמ:רעטעּברַא עשידיי יד ןוא
 ,(1919 ּב"טּפ ,םינינע ,דיי רַאפ .סימָאק
 יד ןוא גנוגעווַאּב עלענָאיסעּפָארּפ יד?

 :עלָארּפ רָאי ַאז ,"עיצולָאװער-רעּבָאטקַא = |
 ןּבַאגּפיוא יד ןוא רוטַאטקיד עשירַאט
 ,(1919 ּב"טּפ) "ןטסינומָאק עשידיי יד ןופ

 ןייז ןוא ןּבעל ןייז ,יקסרַאדָאלָאװ ,ווח |
 -,(88 ז"ז ,1918 ,מָאק ןופ ג"פ) "טייקיטעט

 ,"גנודליּבטסּבלעז ןוא ןּבעלא

 2 0 40 הדוהי רעמלַאהכוּב
 ,לָאּפמַאירַאמ ןיא

 ןרָאפעגּפָא
 ,ּבעג (

 וויזירּפ םעד ּבילוצ .עטיל
 ,עקירעמַא ןייק 0
 ןרושָארּב ייווצ ןּבירשעגנָא ,טלענקעג
 ןוא "המוקממ דדונע) שִיערּבעה ןיא
 :עג ךיוא ןוא ('המכחה תעד ןורתי;
 :זַאג עשידייא יד ןיא ןעלקיטרַא ןּבירש
 ?שידיי ,ךוניח .,ןגָארפגָאט רעּביא "ןעט
 ?עניא ןעוועג 1885 ,םײהַא ןעמוקעגקיר .וצ 1884 ,טסנידרעטילימ ןופ יירפ זיא - הע זַא ,ןרָאװעג ריואוועג ,וו"זַאא טייק

 ,"הריפצה, ןופ רעטעּברַאטימ רעטסקינייװ
 :ירעמַא ןופ ךָאנ טרידנָאּפסערָאק ןיהואוו
 טעּברַאעגטימ ,("ץילמה, ןיא ךיוא) עק
 הנותח רעד ךָאנ ,"ףיסאה, ןיא ךיוא-
 ,קרָאײװנ ןייק 1887 טרעדנַאװעגסױא
 ;עג ,יירערעל טימ ןעמונרַאפ ךיז ואוו
 רעד ןופ רַאטערקעס 92--1888 ןעװ
 ?עג ,קרָאײינ ןיא "תוליהקה תדוגא,

 | ?היכרַא טיול) 20 0. 2168848/

 ,"רעקעוו רעדז

 ,טלדעּפעג ואוו

 ,"טפַאשנסיוו ןופ רעילַאװ

  תוליפּת ןוא סעדער עשִיערּבעה ןּבירש
 לסָאי בקעי 'ר ללוּכה בר ןופ ןעמָאנ ןיא
 :רַאפ 1912 טניז ,הליהק רעד ןופ ןוא
 ?עטנָאמװ רעשיערּבעה רעד ןופ רעטלַאװ
 ,קרָאײװינ ןיא "לוקס ירפ ורּביה ערָאיפ
 ?רַאפ טימ ךיז טקיטפעשַאּב קיטייצכיײלג
 .טייוו טינ ,רעווירלריופ ףרָאד ןיא יירעמ
 :רַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיז ,קרָאײוינ ןופ
 ?סיוא עשידיי ןוא עשיערּבעה ענעדייש
 .ןאוו ,יל"ּבגט ,דייפ ןיא טּפיוהרעד ,ןּבַאג
 ;רַא עירעס ַא טכעלטנפערַאפ 2

 .םינּברה תלאש ,ךוניח ןגעװ .ןעלקיט -
 - ,טקנוּפדנַאטש ןשיסקָאדָאטרָא ןופ ,המודכו
 רעד ןגעק .םינּבר יד קידנקידייטרַאפ
 רענעי םורַא ,ןלַאקידַאר יד ןופ קיטירק
 ךוניח ןגעו ּב"מזַא ןּבעגעגסױרַא טייצ

 ,ּב ןופ ןעלקיטרַא טימ
 ,דנַא .א ר"מש ,ײלַאּפ ,י ,שטיװָאקילעז .ג
 ,אקירמאּב לארשי ימכח -

 -- 1890 14/1ש) רילתפנ רלַאװכוּב |
 ,ןילָאװ ,ןוּבײל ןיא .ּבעג (

 / =יױּבַאפ:לײא ַא ןופ עילימַאפ רעד ןיא
 / ףדח ןיא טנרעלעג רָאי 10 זיּב ,טנַאק
 .=לורק ַא ןיא ןַאד ,לוש רעשִיערּבעה ַא ןוא
 ,ןרעטסקע ַא ןעוועג ,לושסקלָאפ רעשינ

 . רערעל ןעוועג ,קײטּפַא ןַא ןיא טעּברַאעג
 ןיק קעװַא טרָאד ןופ ,שילָאק ןיא
 ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 1910 ,זירַאּפ
 ןופ טעטיסרעווינוא ןיא טרידוטש וואו
 .ןופ םוקינכעטילָאּפ ןיא ,ַאישזדרָאשזד
 .=ינוא םעד טקידנעעג 1918 ןוא ןילקורּב
 :ַאקװ סלַא קרָאי:וינ טַאטש ןופ טעטיסרעוו

 קיטייצכיילג

 :ַאּב ,רעּברַאפ סלַא רָאי 3 טעּברַאעג
 / םעד ןיא טנעצָאד סלַא ןרָאװעג טמיטש
 רעקרָאײינ ןופ טנעמַאטרַאּפעד ןשימעכ
  יַּפָא ךיז םעד טָאטשנָא רעּבָא ,שזדעלָאק
 ' ,טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז טימ ןּבעגעג

 / ןיא ןײרַא 1918 ,שילגנע ןיא הליחּתכל
 +עזרעּביא : המחלמ, סלַא "סטרעוורָאפא -
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 זַא ,טרעדָאפעג טָאה גנוריגער יד) "רעצ
 ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא ןוא סיײנ עלַא
 טלעטשעגוצ ןלָאז ,המחלמ רעד וצ ךייש
 :רעּביא רעשילגנע רעיונעג ַא ןיא ןרעוו
 .עטשרע ענייז .(ןרירוזנעצ םוצ גנוצעז
 :צַאז ,ליטס ןגעוו--שידיי ןיא ןעלקיטרַא

 ןעוועג טקורדעג ןענייז--עיצַאוטקנוּפ ,יֹוּב
 רע ואוו ,1918 "טלעוו רעיינ רעדז ןיא
 ,קיסעמלגער טעּברַאעגטימ ןַאד ןופ טָאה
 ערעדנַא יד ןיא טקילײטַאּב ךיז ךיוא
 רעד טניז ןוא ןענַאגרָא:רעטעּברַא עשידיי
 :יירפװ רעשיטסינומָאק רעד ןופ גנודנירג

 .עיצקַאדער ריא ןופ דילגטימ -- ?טייה |
 :שידיי ףיוא טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה =

 ןוא ןעּבעל סָאדי סטדימשדלָאג סנָאפלַא
 ג"פ) "דנַאלסור:טעװַאס ןיא ןעּבערטש
 ?עפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ
 ---סיקסרַאשטַאנול .א ,(1921 י"נ ,עיצַארעד

 2 .סנינעל .ג ,?םזילַאיצָאס ןוא טסנוקש |
 ,?עיצולָאװער ןופ קיטקַארּט ןוא עירָאעטײ
 ?ער רעדָא םרָאפערװ--סגרוּבמעסקול עזָאר
 ,דיי רעד ןופ ןּבַאגסױא עלַא) "עיצולָאװ
 ,(1921 -- 1920 ,י"נ ,עיצַארעדעּפ .צָאס
 דנַאּב ַא םרָאפכֹוּב ןיא ןענישרע טינ ךָאנ
 ;יטלַאס ןופ ךעלהשעמ עטצעזעגרעּביא
 רעד, ןיא טקורדעג) ןירדעשטש + ווָאק
 ןיא ןעלקיטרַא ענייז ןופ ,("טלעוו רעינ
 .;עּפָאלקיצנע:ּבלַאה יד טָאה -- שילגנע
 .עטיל רעשידיי רעד ןגעוו טעּברַא עשיד
 ;ַארגָאילּביּב רעדנטײדַאּב ַא טימ רוטַאר
 רעשימעדַאקַא:שינַאקירעמַא רעד ןיא עיפ
 סזנט11096 11ופוסזצ ץ 2ז06- עּבַאגסױא
 ?סיורַא (.ּב 111 ,1921) ז1סגמ 106
 - ,רעגינ ,ש ןופ עיזנעצער עפרַאש ַא ןפורעג
 ךיז טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז ןייז ןיא
 ;רע עלַאיצָאס יד טימ ןּבעגעגּפָא לעיצעּפס
 - :ַאקירעמַא םעד ןוא עקירעמַא ןופ ןעגנוגייש
 :ָאדװעסּפ ענייז ןופ .ןפַאש ןקיטסײג רענ
 :ָאּפ ,ב ,דנַארּב .ּב ,ןילוט .ּב ,.ּב .נ :ןעמינ
 ,4 ד'סט/6תפ--שילגנע ןיא ןוא רענָאל

 ;(252 ז"ז ,1925 ,ץ"מי

 -- 1894 31/) םהרבא ןיקלוּב
 ןוז סלַא ענליוו ןיא ,ּבעג (

 טנרעלעג רָאי 12 זיּב ,רענשזריק ַא ןופ
 :סקלַאפ רעשיסור ַא ןיא ןַאד ,רדח ןיא
 יעל ןשידיי םעד טכוזַאּב 15--1912 ,לוש
 :על רָאי 10 עטצעל יד ,טוטיטסניא:רער
 ןיא ןלוש עכעלטלעוו:שידיי יד ןופ רער
 ןטכירַאּב ,ןעלקיטרַא טקורדעג ,ענליוו
 לוש ענעדיישרַאפ ןגעוו ןציטָאנ ןוא
 :עױּפ רעשידיי רענליוו רעד ןיא םינינע
 ןיא ,"לוש עיינ יד לַאנרושז ןיא ,עס
 ,"רבחש ןוא "ךעלעמייּב עקנינירג ידח
 ,ן-ב ,א ,עלעמחרבא ,יקחצי .ַא פ"א ךיוא
 םוצ עלעכיּבלמַאז ַא :טלעטשעגפיונוצ
 :עגסױרַא) ץרּפ ,ל ,י ןופ טײצרָאי 1
 ,(1916 ענליוו ,ןעמייהרעדנ'ק יד ןופ ןּבעג
 ןָארפע ּבײל רערעל ןטימ ןעמַאוצ
 ןוּבלמַאזװ סָאד -- (1919 31/1-- 1894)
 :עג טימ ןליּפש ןוא רעריל:רעדניק ןופ
 רעד ןופ גנוקריווטימ רעד ייּב) "גנַאז
 ענליוו ,?גנוגרָאזרַאפ = רעדניקא הרבח
 טסקעט -- רעדיל 99 טלַאהטנַא 7
 שכר א ;(סעגַאלפױא 3 ;ןטָאנ טימ
 ןוא עשידיי:ךעלמיטסקלָאּפ ןופ גנולמַאז
 עקיאורי ט"א ןליּפשרעדניק עניײמעגלַא
 טימ ןעמַאזוצ ;(64 ז"ז ,1921) "ןליּפש
 ןשיּפַארגָאעג ַא --- סעקלַאז - ץיוורוה ,ש
 ןוא טנעָאנ ןופפ ט"א עיטַאמָאטסערכ
 :ַארקוא ,דנַאלסורסייװ ,עטיל .ט !) טייוו
 ;(160 זײז ,1923 "לַאװק רעזנואא ג"פ ;ענִי
 שריה ג"פ) ?עּפָאריײא ןופ עיפַארגָאעגח

 עיפַארגָאיּב יד
 רושָארּב ַא ;(1922) ןָאסידע סַאמָאט ןופ
 ײץַאלּפליּפש ַא ןעמ טריזינַאגרָא ױזַא יווח
 - 4920 ,"עזָאװ ג"פ)

 ?סערּפ ןיא ןייַד -- ןמלז דרַאהנוּב |
 - +ירבע ףיוא לרפס םעד ןופ .רּבחמ ,גרֹוּב
 רעּביא םיניד .- "הרוהט החנמח שטייט
 ןשטנעּב:טכיל ,הלח ,הדג .ןצלָאז:שיילפ
 -- - + '/ .(1858 גרוּבסערּפ)
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 ) 1875 12/0) םיח ןינוּב
 ַא ןיא ,דנַאלסוחסיײװ ,לעמָאה ןיא ,ּבעג
 =ומ ןופ ןוא םידיסח-:ד"ּבח ןופ עילימַאּפ
 ?ספרָאד ןדיי עטסָארּפ ןופ -- דצ סרעט
 וצ ,רדח ןיא טגױעלעג רָאי 4 ןופ ,טייל
 ןּבױהעגנָא ןוש ןדייז ןטימ ראי 11
 עקטעיוו ןייק קעװַא רָאי 14 וצ ,"אינּתח
 :תיּב ןיא טנרעלעג ואוו ,(.ּבוג רעלמָאה)
 ,הבישי ױערימ רעד ןיא ןַאד ,שרדמה
 ?עג רָאי עכעלטע הנותח רעד ךָאנ ךיוא

 ןטְמירַאּב םוצ ןרָאפעג רָאי עלַא ,טנרעל
 יד ןופ) יױעטסוּפַאק ןמלז המלש יר קידַצ
 .טימ ןּבעגעגּפָא ליפ ףךיז ,(סנָאסרואינש
 ?ננעג ךיז רעטעּפש ,הלּבק ןוא תודיסח
 ,ץלָאה ןוא האובּת טימ לדנַאה םוצ ןעמ
 ר;דיו ןוא טלעג לסיג סָאד טרטפעג
 ,םיקסוּפ ןוא ס"ש ןיא ןָאטעגנײרַא ךיז
 טָאה דניזעגזיוה ןייז ןופ טיונ יד רעּבָא
 ,הסנרּפ ַא סעּפע ןכוז וצ ןעגנואווצעג םיא
 רָאנ ,תונּבר ףיֹוא הכימס ןעמוקַאּב 6
 טווּורּפעג ,תונמתה עקיסַאּפ ןייק ןענופעג טינ
 .םּכסה ןטימ ןַאד ,תוטחוש וצ ןעמענ ךיז
 רעּב-םולש 'ה ןיּבר רעציעטער ןופ
 ןטיירגוצוצ ךיז ןּבױהעגנָא ןַאסרוצינש

 ,רעניּבַאר ןרעוװ וצ ידּכ ,ערוטַאמ ףיוא |
 ןיק טַאהעג טינ טייצ רענעי זיּב םגה
 ךיז ,גנודליּב רעכעלטלעו ןופ גנונַא
 טימרעד הדמתה טימ רָאי עכעלטע
 טינ ןעמַאזקע םעד רעּבָא ,ןּבעגעגּפָא
 רָאי 6 -- 5 ןופ ךשמ -ןיא ,,ןטלַאהעגסױא
 ,לעמָאה) טָאטש ֹוצ טָאטש ןופ טרעדנַאװעג
 .ףערעל סלַא (ענליװ ,וועיק ,עצינסָאס

 ןיא ךיז ,המודכו קיטעמטייַא ,שיסור ןופ
 טימ קידנּבעגּפָא ןהעְש:טכַאנ עיירפ יד
 ,עיפָאסָאליפ ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד
 טצעזַאּב ךיז 1910 ,הלּכשה רעשיערּבעה
 :עטיל ןייז ןּבױהעגנָא ואוו ,עשרַאװ ןיא

 טעּברַא רעד טימ טײקיטעט עשירַאר |
 --(ג"ערּת ייחלשה;) "תיד"ּבחה תודיסחהי
 ןּבירשעג עמעט רענעגייא רעד ףיוא ןוא

 ,"םלועהי ןיא ןעלקיטרַא ר ַא ךיוא
 :לעװ ןיא ,"הריפצה} ןיא - ,1915--4
 ןטשרע ןייז טכעלטנפערַאפ ךיוא ר עכ

 ."תונקסמה תפוקּתז לקיטרַא ןשיטסיצילּבוּפ -
 וצ ךיוא ןּבױהעגנָא טײצ רענעי וצ
 טכעלטנפערַאפ ןוא שידיי ןיא ןּביירש
 ןַא ,עשרַאװ ,יןעּבעל עיינ סָאד/ ןיא
 ּפיט ַא -- "רעקנעליוו עקישֶמּא לקיטױַא
 1914 ןוא ,םידיסח סבר ןטלַא םעד ןופ
 יי ןופ ר"א "קלַאפ עשידוי סָאדח ןיא
 יליוּפ ידח ןעלקיטרַא עירעס ַא םיוּבנירג
 םעד ּבילוצ) "ד"ּבח ןוא םידיסח עש
 .טיג המחלמ:טלעװ רעד ןופ ךורּבסיוא
 סלַא ןדַאלעגנײא 1916 .,(טקידנער פ
 .ןייק עיזַאנמיג רעשידיי ַא ןופ רערעל

 ?עגַאט רעזדָאלװ ןיא טעּברַאעגטימ ,זדָאל
 :עטיירּב עקינייא טקורדעג ואוו ,"טַאלּב
 =עלּבָארּפ יד רעּביא ןעגנולדנַאהּפָא ער
 =עג 1920 ,םוינויצ ןוא םוטנדיי ןופ ןעמ
 =יטסיצילּבוּפ ,ןעלקיטרַא עירעס ַא טקורד
 :רָאײװנ ןיא ,עשיטסירטעלעּב ןוא עש
 טקילײטַאּב ךיז ןוא "ל"ּבגט ,דייא רעק
 . ,"ירבעהא ,"יחרזמהח ,"הריפצה? ןיא
 .+רַא ןַא) ?סייוו:יולּב? ּב"מז ןיא ,"ןרתהז
 :סױרַא 1917 .(ןװָאנעלשט ןגעו לקיט
 םעד "הנביז העג רעד ךרוד ןּבעגעג

 ,"תודהיה ידומלח ןייז ןופ לייט ןט:1/
 ּב"מז ןּבעגוצסױרַא ןּביױהעגנָא 1921 טניז
 ףאוו ,שיערּבעה ןיא "בושי ראש; ט"א

 עזעיגילער ענייז קורדסיוא םוצ ןעמוקיסי
 ."הילע עטירד ידח :םרָאפֿבוּב ןיא ,ןשינעכוז
 ליט רעסיױרג ַא .(1921 ,עשרַאוװ)
 =בתּכ ןיא ךָאנ ןענייז ןלעּברַא ס--ּב ןופ
 =ּב :ןענײז ןעמינַאדװעסּפ ענייז ,די
 ,בבוח ,הנוּבה ,ראיוּביינ ,* ,םהרבאי

 (1903 -- 1848 טקַאמ יקטנַאקוּב
 הווצמ?רּב זיּב ,עטיל ,ענוװָאק ןיא ,ּבעג
 טנעקַאּב ךיז ןַאד ,םירדח ןיא טנרעלעג
 ךיז טָאה רעכלעװ ,וּפַאמ םהרבא טימ

 תונורשּכ ענייז טימ טריסערעטניארַאפ ;
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 ןוא הלּכשה ןיא ןעוועג ךירדמ םיא ןוא
 טלָאװעג טָאה רע ,גנודליּב רעכעלטלעוו !

 עניז רעּבָא ,עיזַאנמיג ןיא ןעמוקנָא
 טוָאלרעד טינ סע ןּבָאה ןרעטלע עמורפ
 ,םיהַא ףױא רערעל ןעמונעג םיא ןוא
 ןסעזעג ןוא טנהעג הנותח רָאי 18 ֹוצ
 רַאי 8 ןזעװעג רעטעּפש ,רעווש םייּב
 ?כֹוּבַא ,יײצילַאּפ רעד ןיא רעּבירש ַא

 ַא ךיוא ןוא טַארטסיגַאמ ןיא רעטלַאה
 ;טַאטש רענװָאק םעד ןופ להקה:רפוס
 :עמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא 1882 .טָאר
 רעד ןצנַאגניא ןּבעגעגּפָא ךיז ואוו ,עקיר

 עטשרע ענייז ,טײקיטעט רעשיוַארעטיל

 :סקלָאפװ םעד ןיא טקורדעג ןעלק טרַא
 22ּפוה ןרָאװעג רעטעּפש ,יטַאקָאװדַא
  ?עה ןעבילגעטח םעד ןופ רעטעּברַאטימ
 :גָאט םעד ןופ רָאטקַאדער 1902 ,"דלָאר
 ןבירשעג ,"טלעו עשידיא יד, טַאלּב

 ןענַאמָאר ענייז ןופ . ,תרופ:ןב פ"א ךיוא
 עזייר ַאװ :סױרַא םרָאפכוּב ןיא ןענייז
 רעד; ,(ןרעװ לושז ךָאנ) יפי דנורג ןפיוא

 ,יפָאּפ ןוא יּבר רעדָא לעגניא רעטפיוטעג
 עשיסורע ,"רעטכָאט ַא ןופ המקנ ידח
 עגיד'ארומ ידז ,"ןעירַאגלוּב- ןיא ןענַאיּפש

 ,דנַא ,א "קילּבוּפער עשינַאריט יד ,"געט
 ײעטניא:טסכעה ןימ ןטנַאקַאּב םעד ןופ
 עטצעזעגרעביא בור סָאד ,עטנַאסער
 ןביושעג ךיוא טָאה .עטעּברַאַאּב רעדָא
 ,יװו ,ןטעּברַא עכעלטפַאשנסיװ:רעלֹוּפָאּפ

 ,"םוטנעטסירק ןופ עטכישעג יד; ,לשמל
 רעטַאעט ןשידיי ןרַאפ טצעזעגרעּביא
 ןוַאמיד ןופ ?עמַאד ןעילעמַאק ידז

,)1896( 

 לארשי ימכח 1901 רעטעלּב-בוטיםוי סעקינימ = |
 / ףןָאקיסקעל 117 ,אקירעמאּב

 -- 1890 11א) ןתנ םיוּבסקוּב
 ואוו ,גרעּבמעל ןיא ,ּבעג (

 ,עיזַאנמיג 1911 טקידנעעג)

 ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא טנידעג

 .טרידוטש
 ןַאד ,טעטיסרעווינוא ןיא ץנעדורּפסירוי

 רעד רַאפ .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ ןוא
 שינויצ-יִלַעֹוּפ רעד טימ טריפעגנָא המחלמ
 ךָאנ ,ךיירטסע ןיא גנוגעוװַאּב?טנגוי רעשיטס
 יד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא המחלמ רעד
 עסיוועג ַא ,עיצילַאג:חרזמ ןיא ןויצ:ילעוּפ
 - --ןויצ:ילעוּפ יד ןופ גנוטלַאּפש רעד זיּב ,טייצ
 .ידיי רעד ןַאגרָא רעייז ןופ רָאטקַאדער
 םעד ןופ רעטעּברַאטימ ,ײרעטײּברַא רעש
 ןיא ןענישרע זיא סָאװ . ,"טַאלּבסקלָאפ;
 1919 טסוגװַא זיּב רַאונַאי ןופ גרעּבמעל
 ?יַארקוא:שיל'וּפ רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ,המהלמ רעשינ
 ײטַאלּבסקלַאפװ עטײנַאּב סָאד טריטקַאדער
 רעכלעוו ,צ"ּפ עקניל יד ןופ ןַאגרָא סלַא
  סעיצַאקסיפנָאק יײר א ךָאנ 1921 זיא
 ןרָא עטצעל יד ,ןרָאװעג טכַאמרַאפ
 ןופ דילגטימ סלַא עשרַאװ ןיא קיטעט
 ףעלַארטנעצ רעד ןופ עוויטוקעזקע עד
 ,עיצַאזינַאגרַא:לוש רעשידיי

 -- 18/7) טהרבא ןייטשקוּב
 ?טסָא ןּבעל ףרָאד ַא ןיא .ּבעג (== |
 ןוא רדח ןיא טנרעלעג .ןילָאװ ,ָאר
 ,הבישי רעזלעט רעד ןיא ןוא שרדמה-תיּב
 4 ןעוועג רעטעּפש
 ןיא ןרעטסקע ַא
 רָאי 21 וצ ,ענליוו
 ןיא ןעמוקעגנָא
 =רעווינוא רענרעּב
 .:ןטש ואוו ,טעטיס
 ?נסיוורוטַאנ טריד
 :ָאליפ ןוא ןטפַאש
 רָאי 2 ןיא ,עיפָאס
 טרידוטש  ,גיצּפייל ןייק רעּבירַא םורַא
 רוטַארעטיל ןוא עימָאנָאקע עשיטילָאּפ
 יד טקידנעעג ןוא טעטיסרעווינוא ןיא
 :עמַא ןייק קעװַא 1914 ,לושכיוהסלדנַאה
 קיטסיטַאטס ,עימָאנַאקע טרידוטש ,,עקיר
 טעטיסרעווינוא:י"נ ןיא עיגָאלָאיצָאס ןוא
 ךיז ,טעטיסרעווינוא:ַאיּבמולָאק ןיא ןוא
 עשידי ענעדישרַאפ ןיא טקילײטַאּב
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 ַא ןעװעג רָאי 4 ,י'נ ןופ ןטפירשטייצ
 "גָאט, ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש

 יא ,פז ןיא ךיוא טקילײטַאּב ךיז
  ידז ,רעצעז ,ש ןופ ר"א "טרָאוו סָאדז

 ,ןעלקיטרַא ןּבירשעג ,,דנַא .א ,"רעדעפ
 ?ָאליפ ןוא עלַאיצָאס רעּביא טּפיוהרעד |

 ,םיגינע עשיפָאס
 רע ואוו ,"לַאנרושז ןעגרָאמ, ןופ רעט
 עשיטקַארּפ רעּביא לעיצעּפס טּביײרש
 טסַאפרַאפ טָאה .ןגַארּפ עשימָאנָאקע
 סע עכלעוו ןופ ,קיטשרעטַאעט עקינייא
 :ַארּבעצ ידי ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז
 "ט רָאּפַאּפַאר ר"דח ,(1914) "רעטעג ענעכי

 ַא - ,(1916) יורפ ןוא רעטומח = ,(1915)
 .ןיא "וקאצ? עמַארד ןייז ןופ טנעמגַארפ
 / 0 "טַאלב- ?חסּפ/ סעקינימ ןיא טקוררעג
 םרָאפכוּב ןיא זיא ןענַאמָאר ענייז ןופ

 ,1919 י"נ) ?טרָאּפָאּפַאר ר"דח

 ףַאמלעשרעה לַארענעג, ןוא (265 זיז
 :ילעג טינ ַא ןיא ןּבירשעג ,(1923 י"ג)
 קידנענַאּפש טסכעה רעּבָא ,ליטס ןטרעט
 ,עשיטַאמַארד טימ לופ ןוא טעשזויס טיול
 .יס עלע:ָאיצַאסנעס וצ ןליפַא לייט םוצ
 ןיא ןּבעל ןשידיי םעד סיוא ,סעיצַאוט
 "טרָאּפָאּפַאר ר"דה ןיא ,דנַאלסור ןשירַאצ
 ;וצ רעשיגַארט רעד טרעדלישעג טרעוו
 שידיי ןוא זעיגילער ַא ןשיווצ סיױטשנעמַאז
 ןייז ןוא טנעגילעטניא ןשידיי ןטמיטשעג

 | לבי

 .רענעזעװעג ַא זיא "ןַאמלעשרעה לַארענ
 +לע רעד ףיוא טמוק סָאװ .,טסינָאטנַאק

 ןיורפ רעטשייוגרַאפ רעקיניזטכייל

 ,ןײרַא לטעטש שימיײה ןייז ןיא רעט

 ןעו תעשּב ,טייקשידיי ךָאנ קידנעקנעּב
 סלַא ערעירַאק ַא ןכַאמ וצ טכוז ןוז ןייז

 ?תלילע ןַא ןיא ןדיי ןגעק  רָארוקָארּפ -
 סָאװ ,ןַאמָאר רעטירד ַא .םעצָארּפ:םד
 .ןיא עמעהָאּב עשירַארעטיל יד טרעדליש
 ,סױרַא טינ םרָאפכוּב ןיא ךָאנ זיא .,י"נ)

 .ַארעטיל ןופ ץינערג רעד ףיוא ,= ,רעגינ ,ש
 | ,1923 16/}} "גָאט, ,"רוט

 =עּברַאטימ ַא סנטצעל

 ,טוטיטסניא:רערעל |

 ,שזעּבעס ןיא לושסקלָאפ -
 ןרָאװעג טלייװעגסױא טרָאד ןוא ,,בוג
 :פיֹוא טימ ןעמונרַאּפ ךיז .רעניּבַאר סלַא

 --1870 לולא) (לאומש) ץרעה ןיגרוּב
 רענליוו ,טַאלַאמ ןיא ,ּבעג (

 רעשיטַאּבעלַאּב רעמערָא ןַא ןיא ,ּבוג
 ןרָאװעג טקישעג הווצמרּב ךָאנ .טילימַאּפ
 ןיא - ןעבועל  וצ -

 :ַאר ןיא ,ענליוו
 - ןופ ,זיולק סעליימ
 ?עגסױרַא ןענַאװ
 - ןכוזַאּב רַאפ ןּבירט
 - ַא קקיטיײצכיילג

 ?סקלָאפ עשיניורק
 טקידנעעג .לוש
 עשיסור סרעזנוצ

 ןשידיי םעדי 1802 ןוא ענליוו ןיא לוש

 ןרָאװעג טמיטשַאּב
 רעשיניױרק רעד ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא

 רעקסּבעטיוו

 ןוא טיײלעגנוי עשידיי יד ןופ גנורעלק
 עדנַאגָאּפָארּפ עשיטסילַאיצָאס ַא טריפעג
 ץנעגילעטניא רעכעלטסירק רעד ןשיווצ
 ַאּב יד ןוא רערעל יד -- לטעטש ןופ
 :עד םעד ןיא קידנרידנַאּפסערַאק ,עטמַא
 408416: רעװקסַאמ ןטמירַאּב טלָאמ

 סלַא טריפעגרעּכירַא 1897 .זסגעס184001װ |

 טיירּבַא ןענופעג ואוו ,עגיר ןייק רערעל
 . ןיא טקילײטַאּב ךיז ,דלעפסטעּברַא
 =עג ,ןעגנוזעלרַאפסקלָאפ עקידגָאטנוז יד
 עלַאקידַאר עשידיי ןטײרּפשרַאפ ןפלָאה
 .,ךעלטעלּב-בוט?םוי סעצרפ) רוטַארעטיל

 ןעוועג ,(ןרושָארּב עשימָאנָאקע:שיטילָאּפ
 רעד ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ רענייא ךיוא

 .ָאד ןוא גנוגעװַאּב:רעטעּברַא רעקיטרַאד
 טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז ןּבױהעגנָא
 1899 ,80סצסע5 ןופ טנעדנָאּפסערַאק סלַא
 :נָא ןוא טמַא:רערעל ןייז ןופ טרינגיזער
 :ניא .ןשינכעטילָאּפ רעגיר ןיא ןעמוקעג
 :ײטּפָא רעשינַאכעמ רעד ףיוא טּוטיטְס

 | .?עגסיוא 102 גנילירפ ןענַאװ ןופ ,גנול |
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 :וטס ןיא לײטנָא ןרַאפ ןרָאװעג ןסָאלש
 טקישעגסױרַא ןוא ןעורמוא עשיטנעד

 יד ןעמוקוצּפָא קסּבעטיװ ןייק ןרָאװעג |

 ןופ ךָאנ רעכלעוו וצ ,טכיזפיואײצילָאּפ
 2אנ ןייז ןעניפעג רַאפ טּפשמרַאפ רעירפ
 :ייװ ,א ןופ ןריּפַאּפ עפיירט יד ןיא ןעמ
 רעגיר ןיא ןסעזעג רעטעּפש .,רעט
 עג ןכַאװש ּבילוצ טקישעגסֹורַא ,עמרוט
 ןוא קסנימ ןײק תוברע רעטנוא טנוז

 =רַאפ רָאי 5 וצ 1903 טּפׂשמרַאּפ ףוסל
 ןייק ןפָאלטנַא ,ריּביס?חרזמ ןייק גנוקיש -

 ןיק ןעמוקעג רָאי ףוס ןוא דנַאלטױא
 :ַארעטיל ןייז ןּביױהעגנָא ואוו ,קרַאי:וינ
 .סװָארדנַאסקעלַא ןיא טײקיטעט עשיר
 ןעגנוצעזרעּביא טימ ?עדנוטש רעיירפ
 תוקספה טימ 1906 טניז ,שיערּבעה ןופ
 יב "סטרעוװרַאפ; ןֹופ רעטעּברַאטימ
 .קַאפ ןוא רַאטערקעס ,(גנוטלַאּפש רעד
 "טסייגטיצ, ןופ רָאטקַאדער רעשיט

 ןוא "טפגוקוצא ןיא טעּברַאעגטימ ,6

 ,ןעגנוטיײצ:רעטעּברַא עשידי ערעדנַא
 קרָאי:וינ ןופ עסערּפ רעשיסור רעד ןיא ךיוא
 קץעססא14 1 ס0ס8, 2 ץסס80-סק8110410|

 טרידנָאּפסערָאק ,110821/ א1!קיי- ,4

 ןוא (06---1905) ס6אפ 2868 רעווקסָאמ ןיִא
7001088/, 02600816 (1908--09),, 1910 

 =וינ ןופ טעטלוקַאפ-ץנַאגיפ םעד טקידנעעג |
 ןרָאי עטצעל יד ,טעטיסרעוװינוא רעקרָאי
 טניז) 11088 תקצ ןופ רָאטקַאדערטימ

 ,"ףּפמַאקא עשיטסינומָאק יד ןופ ,(1911 -
 ,"סעמעי ,"רעירַאטעלָארּפװ ,"ןעקנופש

 יד טימ ךיוא קידנצונַאּב ךיז | ,10א08
 ,רתסאּ:ןּב ,.ּב .ה ,ן--ּב .ה ןעמינָאדװעסּפ
 ,טַאלַאמ ,ד ,רעטַאלַאמ .א ,רענזוועּפ .ס
 ןייז ,דנַא ,א 264 ,והקסאס ;שזעּבעס

 רעד ןופ עטכישעג אידח .קרעװטּפױה
 ?ץמָא ןיא גנוגעוועּב:רעטײּברַא רעשידיא
 :סורַא) ?דנַאלגנע ןֹוא דנַאלסור ,ַאקירי
 עשידיא עטגינייארעפ יד ןופ ןעבעגעג

 וצ ,ַאקירעמַא ,י"נ ןופ ןעטפַאשקרעװעג

 "טייהיירפ רעכעלגעט רעדו

 ,"סדנוקא  ,יׂש .א .פ+ ,(רעדיל:דעדניק

 --1913 םואעליּבוי ןעגירהעי 25 רעייז
 ,ןַאהַאק ,ּבא ןופ סעדעררָאפ טימ = ,1888
 ,1915 ,יקסוָאנַאי ,ש ,םיֹוּבנעגייפ 3
 ַא טגנערּב (רעטסיגער ַא טימ ,927 ז"ז
 םעד ןופ לַאירעטַאמ ןכייר רעייהעגמוא
 :ָאד טיול טעּברַאַאּב ,טיּבעג ןטלדנַאהַאּב
 טימ ןכערּפשעג ןוא ןכַאזקורד ,ןטנעמוק
 :רַא רעשידיי רעד ןיא רעמענלײטנָא יד
 קרעװ ערעדנַא ענייז  ,גנוגעוװַאּב:רעטעּב
 רעייז ןוא סטסָארט ידע :םרָאפכוּב ןיא
 ?פירַא ךוּב:רהעלא ;(1909) "גנוטיידעּב
 ,"קעטָאילּביּב = גניר-:רעטייּברַאפ) ."קיטעמ
 טצעזעגרעּביא טָאה ,(317 ז"ז ,1919 "'נ
 .ת8'9514 2163206 סגניללָאװ שיסור ףיוא

 --.(םמ 1 םסעזע0ו9) ,ה ַאושזרוב
 רעשיגָאלָאליפ רעצרוק ַא ןופ רעסַאפרַאפ
 ךַארּפש רעשידי רעד רעּביא עידוטש
 16 ןגזקסמ סט 10660:40160206 ט"א
 446 ז"ז ,1909 גיצּפײל ןֹוא לעסירּב)
 =ערעטניארַאפ וצ ןסיוא זיא לכיּב סָאד
 ןוא ןגָאלָאליּפ יד ןינע םעד טימ ןריס
 טּפױהרעד ;ןרעלעפ ןופ יירפ טינ זיא

 ךַארּפשסיױא יד ןּבעגעגרעּביא שלַאּפ זיא |
 =עגוצ יד ויא ןעגנולעגמוא טסכעה ןוא
 ,עיטַאמָאטסערכ ענעּבעג

 .--1901 4/א1) יבצ-ךורּב קָאטשרוּב
 :ָאלָאס ףרָאד ןיא .ּבעג ( 1926 31
 ןיא טנרעלעג .ּבֹוג רעוועיק ,עקוװָאּבוג
 ןיא ןטלאהעג רָאי 3 ,עיזַאנמיג רעצעגיל
 ,סעדנַאּב:םָארגָאּפ יד ןופ ךיז ןעװעטַאר

 ?ַאפ ןייז טימ ןגָאלשרעד 1921 ךיז זיּב

 .:ָאפ ןייז ןיחואו ,קרָאײוינ ןייק עילימ
 ךָאנ טרעדנַאװעגסױא טַאהעג טָאה רעט
 ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ ,1905 ןיא

 בור סָאד) |

 ,"טרָאװ סָאדח סרעצעז .ש ,"רעדעפ יד;
 ?סיוא עשיסור רעקרָאי;ינ ןיא ךיוא יו
 ,סםעמסמפ (206868 ,םץססאמע 1 0206 ,ןּבַאג
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 שידי ףיוא טצעזעגרעּביא - .אעמסממס

 ?עשטשעלּפ ,קוילרוּב דיװַאד ןופ רעדיל
 יז ןופ -- שיסור ףיוא ןוא ,זיפַאה ,וועי
 ,רעּפנייוװ
 'ה) בקעי = ןימינּב יקצָאטסָאלַאיּב !

 ןיא ּבעג ( | -- 2 ןוויס

 :ַאֹּב םעד ןופ ןוז סלַא ,עטיל ,ןַאיּפמוּפ -

 רעטעּפש ,"דיגמ רעלָאװסָאּפ; ןטנַאק

 ןיא דיגמ--טָאטש
 =רֹּב זיּב ,ענדָארג

 טנרעלעג הווצמ/

 ,םייה רעד ןיא

 ענוװָאק ןיא ןַאד

 טניווריש ןיא ןוא

 ,(טנגעג .וענליוו)
 ןעגנַאגעגכרוד

 ,ס"ש ץנַאג טעמּכ
 111 ,ןרעטסקע ַא ןרָאװעג רָאי 17 וצ

 יד ואוו ,עקירעמַא ןַײק טרעדנַאװעגסיױא

 ןיא טקיטפעשַאּב ןעוועג רָאי 4 עטשרע
 ךיז ,גרוּבסטיּפ ןיא טפעשעג:רעדיילק ַא
 ?/טיל רעשידיי רעד טימ טריסערעטניא

 ,הבישי רעד ןוא לטעטש ןיא ךָאנ רוטַאר
 סָאד ,רעריל ןּבירשעג ןיֹוש רָאי 10 וצ
 ןעּבעלא ןיא טקורדעגּפָא דיל עטשרע
 סָאד/ ןיא ןַאד ,1909 "טפַאשנעסיװ ןוא
 טלָאמעד ןופ ,1915 י"נ ,"קלָאפ עשידיא
 ,"טפנוקוצ ןיא טקילײטַאּב ךיז ןָא

 רעדיל ץוחַא ואו ,,דנַא ,א "ןעטפירשא |
 רעּביא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ ךיוא
 פָא ערעסערג ַא ,ןטעָאּפ ןוא עיזעָאּפ
 ןוא טעּברַא ןופ ןעויטָאמ} גנולדנַאה
 -- "עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןיא ףמַאק
 ןשיטסילַאיצָאס ןשידי ןופ ןַאגרָא ןיא
 .סלַא ,1922 י"נ ,"רעקעוו רעד, דנַאּברַאפ
 - =לֵעּב .י .ּב ג"א טּפיוהרעד) צ"ּפ רעוויטקַא

 :קַאדערטימ ןעוועג טייצ עסיוועג ַא (ןיק
 . ןופ ןוא "רעפּפמעק ןעשידיאז ןופ רָאט -

 לאוי טימ ןעמַאזוצ ,"טייצ יד, טַאלּבגָאטה

 .םעד טריטקַאדער ָאריּפַאש .ש ןוא ןיטנער

 .ַישז ןייק ןרעטלע
 7 וצ  ;רימָאט

 =עמַא ןיא לַאגרוט:רעדניק ןשידיי ןטשרע
 ,(20--1919 ,י"נ) ײטלעוו:רעדניק יד, עקיר
 - עגנוי יד ןופ ןַאגרָא םעד טריטקַאדערטימ
 ,"רעפּפמעק רעשידיא רעגנוי רעדח צ'פ
 סלַא טקיטפעשַאּב ,י"נ ןיא 1916 טניז
 =סיוא ןַא ,ןלוש עשידיי יד ןיא רערעל
 ט"א םרָאפכוּב ןיא רעדיל ענייז ןופ לַאװ
 =רושז רעזנואא ג"פ) ייגעוו ןעטיירּב םייּב?
 491 ז"ז ,1920 י"נ ,"לַאַנ

 ןי"ג ,"טיצ ידג ,גרעבניטש חנ -

 | | י"ב ,"גָאטש

 תבטּב הרשע) ןמחנ-םייח קילַאיּב
 ,ידַאר ףרָאד ןיא ,ּבעג ( --. 3

 ,ץנאלג .8א

 ןעמערָא ןַא ןופ עילימַאּפ רעד ןיא ,ןילָאװ |
 ןייק טינ רעּבָא ,ןדמלַא דייַא ,רעמשטערק
 סלַא .חלצומ:לעּב
 =רעּביא ךָאנ דניק
 יד טימ ןרָאפעג

 .םיא זיא רָאי
 רעד ןּברָאטשעג
 - ןייז ןוא ,רעטָאֿפ
 יי - =ירַא זיא טייהדניק
 עבטּב ,ןייּפ ןוא טיונ ערעווש ןיא רעּב
 ןּבעגעגּפָא רע זיא .,לגנִיי קיטסולסנּבעל ַא
 ןייז ןופ החגשה רעד רעטנוא ןרָאװעג
 טגעלפ רעכלעוו ,ןדייז ןעמורפ:שיטַאנַאפ
 ?דנימ רעד רַאפ ןפָארטש גנערטש םיא
 =עג רע זיא .ױזַא ןוא ,יירעפיטש רעטס

 . םירבח ןָא ,םַאזנײא ןוא טנלע ןקסַאװ
 עכעלנייװעגמוא ענייז ,ןליּפש ןָא ןוא
 רעייז ןויװעגסױרַא ךיז ןּבָאה ןטייקיעפ |

 םעד טנעײלעג ןיוש רָאי 12 וצ ,ירפ
 זַאּב ַא ,המודכו "םיכובנ הרומ, ,"ירווּכז
 טכַאמעג טָאה קורדנייא ןקרַאטש סרעדנוז
 עשידיסח יד ןוא הלּבק יז םיא ףיוא
 עכײר ןּבעגעג טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל
 =עג ןשיטעָאּפ ןוא עיזַאטנַאפ ןייז זיײּפש
 ןוא רדח םעד טזָאלרַאפ רָאי 13 וצ ,ליפ
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 .,שרדמה:תיב ןיא ךיז ראפ טנרעלעג
 רעד ןיא .ןרָאפעגקעװַא רעטעּפש לסיּב ַא
 ?עג טָאה עכלעוו ,הבישי רענישזָאלָאװ
 םגה ,גנוקריוו עסיורגא םיא ףיוא טַאה
 וצ ,ןּבילּברַאפ טינ גנַאל טרָאד זיא רעד

 . ריש רעטשרע ןייז טרעהעג טייצ רענעי
 ךיז טָאה ןישזָאלָאװ ןיא ,"רוּפצה לאז
 וצ קשה סיורג ַא טקעוװעגפיוא םיא ןיא
 טָאה ,שיסור טנרעלעגסיוא ךיז ,גנודליּב
 וצ סעדָא ןייק טזָאלעגקעװַא ךיז רע
 ,םידומיל עכעלטלעוו ןיא רעמ ןכיירגרעד
 ,ןוא לעירעטַאמ ןטילעג קרַאטש טרָאד
 טוימעג ,ןדייז ןייז ןופ טוט םעד ךָאנ
 ןכוז רימָאטישז ןייק ךיז ןרעקמוא 1
 .טימ טלדנַאהעג טייצ עצרוק ַא ,הסנרּפי
 :ָאנסָאס ןיא טצעזַאּב ךיז ךָאנרעד ,דלַאװ
 . קידנקורד ,רערעל רעשִיערּבעה סלַא ץיֹוו

 "הלשהח ןיא ריש ַא טייצ וצ טייצ ןופ
 זיא עלייוורעד ,שרעדנַא ץעגרע רעדָא
 רערעלוּפָאּפ ץלַא ןרָאװעג ןעמָאנ ןייז
 ןזיירק עשירַארעטיל עשיערּבעה יד ןיא
 ?עגנָא עקינייא ןופ גָאלשרָאפ ןפיוא ןוא
 :ַאּב ךיז רעלעטשטפירש רעסעדָא ענעעז
 ?ורד ַא טנפעעג ואו ,סעדָא ןיא טצעז
 טימ ןעמַאזוצ--1905 רעטעּפש ןוא יירעק
  ןַאמטוג רעטלַא ןוא יקצינבַאר .ח י
 /"הירומח ג"פ םעד טעדנירגעג (ןויצנּב .ש}
 עלָאר עקיטכיװ ַא טליּפשעג טָאה סָאװ
 רעײנ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 ,קיגָאגַאדעּפ ןוא רוטַארעטיל רעשיערּבעה
 םָארגָאּפ ןכָאנ וועינעשעק טכוזַאג 3
  "הגירהה ריעמז ןייז ןּבירשעגנָא ןוא

 אשמח ט"א טקורדעג רוזנעצ ּבילוצ)
 םיא טָאה סָאװ ,(1904 "ןמזהח ,"בורימנ
 ןיא ןָא ןַאד ןופ ןוא טכַאמעג טמירַאּב
 ,רעייהעגמוא ןסקַאװעג םש ןייז

 2ַאמ ןטילעג קרַאטש עיצולָאװעררעּב
 ןעמוקעגמוא טינ וליּפֲא ריש ,לעירעט
 זיא םיִא זיִּב ,עוויסנעפעד סגיקינעד ןופ

 ,לַאװסױא ןַא !

 .תעשּב
 | גָאטקָא רעד ךָאנ סעדָא ןיא תוינערוּפ יד
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 ןופ תולדּתשה רעד קנַאדַא ןעננולעג
 ןלעוּפוצסױא 1921 ןיא יקרָאג םיסקַאמ
 ךיז רַאפ שינעּבױלרעד ַא עװסקָאמ ןיא
 :טפירש עשיערּבעה 12 ערעדנַא ךָאנ ןוא
 ,קילּבוּפער:טַאר יד ןזָאלרַאפ וצ רעלעטשי
 ןוא ןילרעּב ןיא רָאי רָאּפ ַא טכַארּברַאפ
 טריזינַאגרָא רעדיװ ואוו ,גרוּבמָאה ןיא
 גנומענרעטנוא :סגַאלרַאפ עסיורג ןייז
 ןָאידנַארג ןײז ףיױא טעּברַאעג ןוא
 :?"ריבדע רעשיערּבעה רעד ןופ ןַאלּפ
 יד ןעמענמורַא לָאז עכלעוו ,עּבַאגסיױא
 ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ רוטַארעטיל עצנַאג

 ןיא טצעזַאּב ךיז 4
 רעד ,.ּב טָאה שידיי ףיוא--,לארשי:ץרא
 רעײנ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעטסערג
 קינײװ ןּבירשעג ,עיזעָאּפ רעשִיערּבעה
 ,ןפַאש ןשיערּבעה ןייז טימ ךיילגרַאפ ןיא
 יד וצ טרעהעג עקינייװ סָאד ךיוא רעּבָא
 .2ָעטיל רעשידיי רעד ןוֿפ ןרעטסומ עטסעּב
 ןעועג זיא שידיי ןיא טויּבעד ןייז ,רוטַאר
 :ײא ןייז טיול) "דיל שירעדניקז ַא טימ
 "דוי םעדעא ןיא (קיטסירעטקַארַאכ רענעג)

 טָאה רע ואוו ,(יקצינבַאר ןופ ר"א) 0
 ערעדנַא עקינייא טכעלטנפערַאפ ךיוא
 עג רעלוּפָאּפ סָאד יז ןשיווצ ,םיריש
 ?עמייּב עקנינירג יד רעטנוא, ענערָאװ
 עטצעל סָאד/ עמעָאּפ יד ןוא "ךעל
 טכַארּבעגנײרַא טָאה עכלעװ ,טרָאװ
 1906 ;שידיי ןיא סָאטַאּפ ןשיאיבנ םעד
 . ןוא רעצ ןופײ עלעכיב ַא ןּבעגעגסױרַא
 .?םַאר .ח .י ןופ המדקה ַא טימ "ןרָאצ
 .,"ג'פ-ללּכװ ןופ עגַאלפױא עיינ) יקצינ
 סָאדי ץוחַא זיאס ואוו ,(1922 ןילרעּב
 ענעגייא ןייז ךיֹוא ןיירַא "טרָאװ עטצעל
 אשמח עמעָאּפ רעד ןופ גנוטכידרעּביא
 "טדָאטש=הטיחש רעד ןיאז ט"א "בורימנ
 יירפ טייצ רענעגייא רעד ןיא טעּמּכ)
 םעדח ןיא ץרּפ ,ל .י .ןופ טצעזעגרעּביא
 :עגרעּביא ןוא עלעניגירָא ענייז .("געוו
 סױרַא ןענייז שידיי ןיא םיריש עטצעז
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 .ןוא רעדעילי) "עיזעָאּפי ט"א טלמַאזעג
 עשרַאװ ,?סערגָארּפ, ג"פ ,"ןעמלָאּפ
 ?לרק-שיפַארגָאיּב ַא טימ (134 ז"ז ,1913

 | ןוא תובשחמ-לעּב ןופ ריפניירַא ןשיט
 .,עלַאנָאיצַאנ 1 :ןעגנולײטּפָא יד טָא טימ
 - ןויצי סיולה הדוהי ןופ) ןעגנוצעזרעביא 1

 סענייה ןוא רעדיל:םי ןוא "ילאשת אלה |
 :מערפ 1ע ;רוטַאנ1!} ,(?תּבש ןיסעצנירּפ
 ץרַאװש .י ,י ןופ--ןעגנוצעזרעּביא עד

 עּבַאגסױא ערעדנוזַאּב ,,"דימתמ רעדי)
 ,יקסוָאקול קחצי ,רואינש ,ז ,(1908 י"נ
 ,דנַא .א ןעזייר .א ,ןעזייר ,ז ,גרוּבצניג .ש
 ,"ג"פ-ללּבו) עגַאלֿפױא רעטצעל רעד ןיא
 ?סיוא "דימתמ רעדח זיא (122 ןילרעּב

 יד ןעמוקעגוצ ןענייז רַאפרעד .,ןזָאלעג =
 גנוצעזרעּביא רעד ןיא "םע ירישז
 עטצעזעגרעּביא לייט ןוא תיפי:חמ .י ןופ
 :עגסיוא רעטכיד םעד ןופ ןענייז םיִריִש
 ,טרעסעּב

 ?רעּביא רעירפ ךָאנ ןענייז ייז ןופ עכנַאמ
 :רַאו ןיא טסקַאּב ,י ןופ ןרָאװעג טצעזעג

 ס--ב ןופ ,("דניירפ) יןעּבעל סָאדװ רעוועש |
 ?עגרעּביא שידיי ןיא ןענייז קרעוו=עזָארּפ
 ץרַאװש .י .י ןופ--"הלגמ-!עייפ אידע :טצעז
 }(34 ז"ז 1909 י"נ ,ןַאמרעקורד יש ג"פ)

 השמ ןופ---גנולייצרעד ,"ףוג:לעּב היראז
11,. 

 ָאטװַא --גנולייצרעד ,יַאקנירַאמח ;(76 ז"ז
 . גרוּבצניג ןועמש ןופ .זרעּביא עטריזיר

 ;(73 ז"ז ,1911 סעדָא ,"קָאטשניּבז ג"פ) -

 ,עשרַאװ ,ןימיש .ּב ג"פ) שטייט

 ש ןופ -- "טיימורט רעטמעשרַאפ רעד
 צעל טַאלבגָאט רענליוו ןיא) ןָארטיצ ,ל

 --"ןוּב עשידיא סָאדח ;(1918 "סיינ עט
 .תורדתסהז רעד ןופ ג"פ) רַאילטָאק ,ז ןופ

 ,"הקירמאב תירבע - -=30 ז"ז ,1918 י'נ

 =יצרּבעה רעד ןופ "הזינגש רעיינ ַא ןגעוו

 . ןבירשעג ךיוא טָאה .ּב ,(רוטַארעטיל רעש
 ?ןןלייצרעד עקינייא שידיי ןיא לעניגיַאר

 ףיוא ןענייז "םצ ירישז יד

 | ?ָאטװַא רעד ןיא | "סדנוקז ןיא ןענישרע
 .ַאלעאקימ ןופ גנוצעזרעּביא רעטריזיר

 :סעדָא ,"סגיטייצח זו"מז|  ןיא--לשמל) ןעג
 ,סעדָא ,"סגעוורעטנואפ ּב"מז ןיא ,2
 | ןעיק יטְרַא ,(.דנַא ,א ,1917 "תירומ, קורד
 צ ,(שטיװָאמַארּבַא .י .ש ןגעוו ,לשמל)
 .טעבאאב ןיקצינבַאר יח .י טימ ןעמַאז

 ?ידויז קרעו טמירַאּב רעייז שידיי ףיֹוא
 =רעד ןענייז סע עכלעוו ןופ ,"תודגא עש
 - ךענייז טנ--ש ןוא ,דנעּב 4 סױרַא עלייוו
 יד ןָא ,זיא .ּב {) קורד םוצ קיטרַאפ

 .טצעזעגרעּביא ,שינעּבױלרעד סמייוּבחמ

 ןרַאפ יקסנירעמעשט םייח ןופ ןרָאװעג
 - רעסיוועג ַא ןוא ,"עלַא רַאפ רעכיּב, ג"פ
 ךָאנ זיא גנוצעזרעביא רעד ןופ לייט
 טצונעגסיוא גנוטעּברַאַאּב רעכעלדנירגַא
 .(עּבַאגסיױא"הירומ, רעד רַאפ ןרָאװעג
 ךוא ןשטיװָאמַארּבַא ,י ,ש טימ תופתושּב
 םעד טצעזעגרעּביא ךיוא ןיקצינבַאר
 =וא ?"ארקמה ירוּפסא ןופ לייט ןט:1)

 .רעצעזרעּביא יד ןופ תוביּת-ישאר יד רעס

 ,(1911 "הירומ, ג"פ "שמּוח םנופ,) ר"אּב

 טָאה סָאד ;ןלוש יד רַאפ טמיטשַאּב
 רערעטסנרע ַא ןופ ווּורּפ ַא ןייז טלָאזעג
 'וצרעד רעּבָא ,גנוצעזרעּביא:ךנּת רעשידיי
 ?רעּביא ךיוא טָאה .ּב ,ןעמוקעג טינ זיא
 ענייז ןופ רָאַּא שידיי ףױא טצעזעג
 ?יײז יז רעּבָא ,ןעגנולייצרעד עשִיערּבעה |

 ?סורנטַאר ןיא ןעגנַאועג ןריולרַאפ ןענ
  =רע ןענייז ייז יצ ,ןסיוו וצ טינ  ,דנַאל
 טכעלטנפערַאפ טינ .ןעוועג טקורדעג ץעג

 ?ףורעּביא עשידיי עכנַאמ ךיוא ןענייז

 :לעלטימ עטמירַאּב יד ןופ ס--ּב ןעגנוצ
 הדוהי ,לוריבג יוװ ,רעטכיד עכעלרעט
 .ענייז ןופ לַאװסױא ןַא .ארזע ןבא ,יולה
 =רעּביא רענעגייא ןיא םיריש עשיערּבעה
 רעטכיד רעד טיירג שידיי ףיוא גנוצעז
 טָאה .טייצ רערעגנעל ַא ןופ ןיוש וצ

 ײרַא ךיוא שיערּבעה ףיוא טצעזעגרעּביג
 יװ ,רעלעטשטפירש עשידיי ןופ קרעוו

 {ריפַאש .ב ,ע"ש ,ןעזײר םהרבא ןופ
 ,ימע-ןּב ,יקס--נַא יש
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 סיורג רעייז זיא .ּב ןגעװ רוטַארעטיל יד

 8 טימ ןעמאזוצ) עיפַארגָאילּביּב עיונעג א ןוא

 ןוא קרעװ ענײז עלא ןופ המישר ןוא טיפַארגָאיּב
 "רעּביא יד ןופ ךיוא יװ ,שיערּבעה ןיא ןעלקיטרַא

 (ןכַארּפש ערעדנַא ןיא קרעװ ענייז ןופ ןעגנוצעז

 .זיא שיערּבעה ןיא םיא רעּביא ןעלקיטרַא יד ןופ
 ;ג--ב ,1923 ?ארוקה ןיעג ןיא טכעלטנפערַאפ
 רעד ןיא ןעלקיטרַא ליפ רעײז ץוחא ,שידיי ףיוא

 ,שדוח םעד ןיא טרפּכ ,רעדנעל עלַא ןופ עסערּפ
 רעקירעייפ0 ןיײז ןרָאװעג טרעייפעג זיא'ס ןצװ

 ,"ןעטפירש , ,תובשחמילעּב :(1923 טבש) לבוי

 ,י"ג ,ןעּנעל עײנ סָאד, ,רעגינ יש ;111 {

 ,1913 ?טלעװ ,דוי , ,ׁש11 ,1923 ,2511--21 9

 ;"עטייוו ןוא עטנעָאנ , ,ליזיימ .ג ;142 ,120 זיז

 ןיא ,ר ,א ;"ןערהערט סקילַאיּב, ,טעולע הדוהי

 8 ,גרעּכניצ ;| ,1911 י"ג ,"דנַאל עײג סָאד,

 ;ינויצ ןוקיסקל ןעטכישעג ,לעמרעוװיסעניּפ ; /

 ,ןָאקיטקעל

 1875 23/װא4) המלש רעּביּב
 סלַא ,ןילָאװ ,ָארטסָא ןיא .ּבעג (

 עיזַאנמיגָארּפ טקידנעעג ,רחוס ַא ןופ ןוז

 רַאפ לוש רעד ןיא טנרעלעג ךָאנרעד ןוא -
 :רוק ַא ,ווַאלסָאנירעטַאק ןיא סרעגייטש
 ןיא רעגייטש סלַא טעּברַאעג טייצ עצ
 :עג 1894 .סעטכַאשנליוק רעצענָאד יד
 ןיא טרידנַאּפסערַאק ,עשרַאװ ןייק ןעמוק

 ,ןטפירשטייצ עשידיי:שיסור ןוא עשיסור

 םעד ןיא ןבײרש וצ ןּבוהעגנָא שידיי
 רעשידי רעד ןופ ןַאגרָא ןלַאגעלמוא
 2ײברַא רעדע ס"פפ רעד ןופ עיצקעס

 רעשידיי רעד ןיא טעּברַאעג ךיוא ,"רעט
 ?עט רעדע ,"געו רעדק יו ,עסערּפ:גָאט
 ,רָאטקַאדערטכַאנ 1908 טניז .,?"ףַארגעל
 ןיא ןַאד ,"ןעּבעל רעזנואפ ןיא טשרעוצ
 ןיא ןעגישרע זיא רע תעשּב) "דניירפח
 ,"טנעמָאמ/ ןיא טצעלוצ ןוא (עשרַאװ
 2ַאֹּב ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבופ ןּבירשעג
 םרוטש ןיאא יו ,ןענַאמָארטגנוטייצ ,ןטכיר
 2אֹז רעדא ,"םרוטש ןיא; ,"ןעּבעל ןופ

 ,ירעטעפ רענַאקירעמַא רעד ,"קינדַאלק
 :עּב םעדא ,("טנעמָאמח ןיא) "ןיטוּפסַארץ
 םיטש ידע ,("טגייהמ ןיא) "רעטכָאט טרעק

 יד, ,("טַאלּבסקלָאפ רעזדָאל;) "טולּב ןופ

 תוברוח יד ףיאש ,"םישודק רעקסלָא
 2ּפֵא עשירָאטסיה יד ךיוא ,"םזירַאצ ןופ

 .תונלדּתשפ ,יט"ּתו ח"ּת תרזגח ןעגנולדנַאה
 ןיא) "רעגרוּבמַאה לאפר 'ר/ ,"ןדיי ייּב
 עשידוי סָאדװ ל"ּבגט ןשיסקָאדָאטרָא
 רעדח :םרָאפכוּב ןיא ,(18 --1917 ,"טרָאװ
 -ַאּב רעשיפַארגָאנעטס) "סעצָארּפ:סילייּב
 רעװעיק ידח ;(1914 עשרַאװ ,טכיר
 ןטפעה 25 ןיא ןַאמָאר -- "ןעסינמייהעג

 עמ ;(1914 ,סעצָארּפ ןקיּבלעז םעד ןופ)
 ןופ ןעּפיט ענעדנואוושרעפח ט"א ןרַָאומ

 ךילגטימ סלַא ,(1924) "עשרַאו ןעשידוי

 ?סקלָאפ ,דיי רעד ןופ טַארלַארטנעצ ןופ
 סָאדפ ןַאגרָא ריא סימ ןדנוּברַאפ ײטרַאּפ

 ,"קלָאפ
 - ןגנורעייּפיייליבוי רעקירעיי20 ןייז ןופ טכירָאּב

 | 4 24/1 ?טגעמָאמ ,

 23/1) .ו עשטיא ןַאמרעדיב
 :ץּבַארג ןיא ,ּבעג ( --+2
 ַא ןופ ןוז סלַא ,טנגעג רענילּבול ,ץעוו
 ַא עשרַאװ ןיא ןעוועג ,דיסח רעקסירט
 1912 ,טפעשעגנעמולּב ַא ןופ לגניי:קיש
  ןייק עילימַאּפ רעד טימ ןרָאפעגרעּבירַא
 סלַא טעּברַאעג טָאה רע ואוו ,יטַאניסניס
 1914 טניז ,רעּפעלקנטעּפַאט ןוא רעכלַאק
 ןיא ןציקס ןוא ןקסערָאמוה טקורדעג
 סרעללימץ ,"גָאטא ,ייסטרעוװרָאפח ,י"סדנוקח
 ?געלווילק ןיא טּפיוהרעד ןוא ,"טפירשנעכָאװ
 ײעשטיא 'רא ּפ"א "טלעוו עשידיאק רעד
 :עּפשח :םרָאפכוּב ןיא ,יגיוא טוג ַאז ןוא
 טימ ,ןטקַא ריפ ןיא עמַארד -- "רענ
 ?עט/ ג29) ימלַא ,א ןופ טרָאװרָאפ ַא
 טרעוו'ס ואוו ,(1924 י"ב ,?ליּמש:רעטַא
 טריפעגכרוד שינעצס ןוא קידעּבעל ץנַאג)

 ?םֹוא יד ןופ ןייגרעּביא ןופ עעדיא יד
 2ךֹוזעג וצ תוסנרפ:טפול עשידיי עטנוזעג
 | ,טעּברַא רעשיזיפ רעט

 --1867 תוּכוס) םהרבא ָאנזיּב
 ,עניַארקוא ,ןבל?הדש ןיא ,ּבעג ()

 ,תוכאלמ:ילעּב עמערָא ןופ עילימַאפ ַא ןיא
/ )9( 



 20 ר | הי י 'ו ליגייב --- ןאמלעטיב --- ָאנזיּב 'ו | 259

 עטסרעטיּב לופ טנגוי ַא טכַאמעגכרוד |
 ןופ ףליח רעד טימ זיּב ,ןייּפ ןוא טיונ
 :ָאּפ רעוועיק ןכָאנ ,1881 ?סנַאילַאװ רעד
 ?עג- ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא ,םָארג
 יב עילימַאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ טעּברַא
 ַאגינַאטַאשט  ,ַאטנַאלטַא ןיא .יירעדיינש
 זיא רע ואוו ,ָאגַאקיש ןיא רעטעּטש ןוא
 =עגנָא א ןרָאװעג זייווכעלסיּב 1885 טניז
 דוגיפ ענעעז

 =רַא ןופ טיּבעג ןפיוא ןטסנידרַאפ עסיורג
 טַאטש םעד ןיא גנוּבעגצעזעג:רעטעּב-

 רעד ןופ טלעטשעגנָא ןעוועג ,סיָאניליא
 ?וצ ,רָאטקעּפסניא:קירּבַאפ סלַא גנוריגער
 ַאֹּב רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ ןגיוצעג

 רעד ןופ ןענָאזרעּפ ענעעזעגנָא גנוגעוו |
 :ילעטניא רענַאקירעמַא רעוויסערגָארּפ
 .ןייק טיג ןּביירש קידנענעק טינ ,ץנעג

 ןענעייל רָאנ) שילגנע ןייק טינ ,שידיי

 :רעּביא ןוא טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה
 ןופ רוטַארעטיל עשידיי יד טנעיילעג
 | טריטקיד רע טָאה ,(רָאטקעּפס זיּב ר"מש

 :עּבױֵא רעּביא ןעלקיטרַא ייר עצנַאג ַא
 עשידיי ענעדיײשרַאפ רַאפ ןגַארפ:רעט
 ידח יו ,ןטפירשטייצ (עשילגנע ךיוא)
 ,ַאגַאקיש ןופ "טלעוו רעטיײּברַא עשידיא |

 :רהָאיז ,"טפגוקוצח ,"גָאטא ,יסטרעװרָאּפז
 רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ךוּב |
 יעיצַארעדעפ -

 רעד רַאפ -- םוינומֲאק ןופ רעקיטַאּפ
 ןּבָאה ןעלקיטרַא ענייז םגה ,"טייהיירפז

 *ַארעטיל ַא יװ ,טרעװ ןלַאיצָאס ַא רעמ
 ,ןשיר

 רעטנענימַארּפ רעד ,(רמרמ ,ק) יבצ ןמלק
 יעיע רעגַאקיש .,רעהעטשרָאפירעטײּברא רעשידיא

 ,עטכישעג ,ןיגרוּב 6 /אװ ,?דרָאק

 -- 1890 4/0 רשא ןַאמלעטיּב
 - 10 ויּב ,סעדָא ןיא .בעג (

 :ייווַצ ַא ןיא ןַאד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי

 .גַאזוצ 1901 ,לוש רעשיניורק רעקיסַאלק |

 ,וװעשטידרַאּב ןייק |
 :ַאּב רעשידנוּב רעד ןיא לײטנָא ַא ןעמונ

 .+רַא רענַאקירעמַא רעד ןיא
 ןּברַאװרעד ךיז טָאה ,גנוגעוװאב:רעטעּב

 ןוא ןעמעלּבָארּפ

  :מיס סלַא ,סנטצעל ןוא

 ןגױצעגרעּבירַא ןרעטלע יד טימ ןעמ
 :עג זייוולגנִיי ןיוש

 - ,טריטסערַא ןעוועג לָאמ עכעלטע ,גנוגעוו
 ואוו ,.ּבוג רעקסלעגנַאכרַא ןיא טקישרַאפ
 ןעמוקעג 1911 ,רָאי ייווצ טכַארּברַאפ
 עשינכעט ַא טקידנעעג ,עקירעמַא ןייק
 :ניא:ןַאּבנזײא סלַא טקיטפעשַאּב ןוא לֹוש
 טײקיטעט עשיטסילַאנרושז .רעינעשז
 - ?רַא עירעס ַא טימ שיסור ןיא ןּבױהעגנָא
 נעצ םעד ןיא .ּב רשא ּפ"א ןעלקיט
 ןשידנעלסורלַא םעד ןופ ןַאגרָאילַארט
 רעטעּברַא;-רעקורד יד ןופ  דנַאּברַאפ
 ?עג טשרעוצ שידיי ןיא ,116י3213718

 :המחלמ רעּביא ןעלקיטרַא ייר ַא טקורד
 עשיטילָאּפ ערעדנַא

 רעשידי רעד ןופ ןַאגרָא ןיא ןגָארּפ
 עיינ ידח עיצַארעדעפ רעשיטסילַאיצָאס
 .רָאטקַאדער 8 ,17--6 "טלעוו
 ןַאגרָא ןכעלטנכעוו םעד -- "ףמַאקװ ןופ
 רעד ןופ לגילפ ןקניל ןשידיי םעד ןופ
 עקירעמַא ןופ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס
 ?עפ רעשידיי רעד ןופ -- רעטעּפש ןוא
 :רַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ עיצַארעד
 .ןטײװצ ַא ןופ רָאטקַאדער 20--1919 ,ייט
 רעקיזָאד רעד ןופ ןַאגרָא ןכעלטנכעוו
 ,ןעקנופ ידח עיצַארעדעפ
 :ןמָאק רעשידיי רעד ןופ רָאטקַאדערטימ
 --טלעוו עיינ ידק גנוטײצנכָאװ רעשיטסינ
 ןופ רעטעּברַאטימ 1923 טניז ,"סעמע
 ןַאגרָא ןכעלגעט םעד ,"טייהיירפי רעד
 רעד ןופ עיצַארעדעּפ רעשידיי רעד ןופ
 ואוו ,עקירעמַא ןיא ?יטרַאּפ סרעקרָאווװ
 ?רַאּפ יד רעּביא טּפיױהרעד טּביײרש רע
 ןופ .ק .צ ןופ דילגטימ סלַא םינינע:ייטו

 . ריא ןופ רַאטערקעס ןוא ײטרַאּפ רעד

 .עיצַארעדעּפ רעשידיי

 - = 1836 28/װ) ןרהא:השמ ליגײּב |
 .רעשידיי רעד ןיא .ּבעג (

 :ַאלסָאגירעטַאק ,עקװעיַאשטעינ עינָאלָאק -

.4241-- 0 
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 ליפ טנעײלעג ןוא טנרעלעג .ּבוג רעוװ
 ןרַאפעגקעװַא רָאי 15 וצ ןוא שִי;רּבעה
 :קע ַא ןרָאװעג ואוו ,קסנַאידרעּב ןייק
 ?סגנַאפנָא ַא ףיוא ןטלַאהעגסױא ,ןרעטס-+
 רעשיטסינויצ רעד ןיא ןײרַא ,רערעל

 :רַאפ:לוש ןרָאװעג רעטעּפש ,גנוגעוַאּב
 .עינַאלַאק רעשימייה ןייז ןיא רעטלַאװ
 :גַאװעגסױא ןױרעטלע ענייז ןּבָאה 1908:

 רָאי ַא ןיא ןוא עניטנעגרַא ןייק טרעד |

 רעּבָא ,וצניהַא קעװַא ךיוא רע זיא טורָא
 ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ = ןכיגניא
 גָאגַאדעּפ רענדָארג יד ףיוא ןעמוקעגנָא
 םיריש טימ טריטויבעד ,ןסרוק עשיג
 - רעדח ןיא ,ײטּפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעל, ןיא
 ןעגנולייצרעד טימ ןוא. ײטלעװ רעשידויי
 :עמלגער ַא ןרָאװעג ואוו ,"הריפצה? ןיא
 ?ץרעמ רעד ךָאנ .רעטעּברַאטימ רעקיס

 לײטנָא ןוװיטקַא ַא ןעמונעג עיצולָאװער
 ןיא רעירפ ,גנוגעוװַאּב:תוּברּת רעד ןיא
 :רַאפ סלַא ,עשרַאװ ןיא ךָאנרעד ,וועיק
 ןיא ןיולּב ןּבירשעג טסיערּבעה רענעסיב -
 :עּב ,ןעלקיטרַא עשיגָאגַאדעּפ ,שִיערּבעה |

 עירטעמָאעג ַא ןּבעגעגסױרַא ,קיטסירטעל
 טרעדנַאװעגסױא 1922 ףוס .,וװ ,זַא .א
 עירעס ַא טקורדעג ואוו ,עניטנעגרַא ןייק
 רעד ןיא גנויצרעד רעּביא ןעלקיטרַא
 ,"גנוטייצ רעשידיאק רעסערייא:סָאנעוּב
 ;ץרא ןייק ןרָאפעגרעּביױַא 1924 בײהנָא
 סלַא טלעטשעגנָא זיא חע ואוו ,לארשי
 | .רערעל

 --1881 21/ רשא ןילייּב
 ,רעטָאפ ןייז .וועיק ןיא ,ּבעג (

 רבחמ ,רערעל רעשִיערּבעה ַא ,,ּב םהנמ
 :רַאטימ ןוא םירפס:הלּכשה עקינייא ןופ
 ,עסערּפ רשיערבעה רעד ןופ רעטעּב|

 סיורג ַא טצנַאלפעגניא םיא ןיא טָאה
 ?טע .,ךנּת ןוא רוטַארעטיל וצ טפַאשּביל |

 ,ע"ש ייּב רַאטערקעס ןעוועג רָאי עכעל
 ןעמַאזקע ןטלַאהעגסיוא ןרעטסקע סלַא
 ןיא טרידוטש רעטעּפש ,רערעל ףיוא-

 רעּבָא ,עיפָאסָאליפ גרוּביירפ ןוא ץייווש
 טזומעג ןטייקירעוש עלעירעטַאמ ּבילוצ
  טצעזַאּב ךיז ןוא םוידוטש סָאד ןוָאל
 רעד טימ טריטויּבעד טָאה ,ןַאדנָאל ןיא
 סלַא) "הקוריה הדועּתהח גנולייצרעד
 ןופ ןעגנולייצרעדסרוקנָאק יד ןֹופ ענייא
 רָאי רַאּפ ַא ןופ הקספה ַא ךָאנ ,('הפוצהח
 ענעדײשרַאּפ ןיא ןעגנולייצרעד טקורדעג
 סרענערּב יװ ןּבַאגסױא עשיערּבעה
 ןָאדנָאל ןיא ןרענערּב ןגעוו)  "ררועמהח
 :יערּבעה ַא ןיא תונורכז טכעלטנפערַאפ
 "םיפשרח סנַאמּפָאש ,(טפירשטייצ רעש
 :רַאפ ךיוא ןענייז ייז ןופ לייט ,,דנַא .א
 רעשידיי ןֹוא רעשיסור ןיא טכעלטנפע
 ךיז טּפױהרעד רעֹּבָא .גנוצעזרעּביא
 .טעּברַא רעשיטסילַאנרושז טימ ןּבעגעגּפָא
 טנעדנַאּפסערָאק ןוא רעטעּברַאטימ טלַא
 ,ןעגנוטייצ עשידי ןוא עשיערּבעה ןופ
 ,"טַאלּבגָאט רעגרעּבמעלח ,"טנייהח יו
 עצרוק ַא ,דנַא .א "גָאט? רעקרַא-וינ
 :ידיא/ ןופ רָאטקַאדער ךיוא ןעוועג טייצ
 :יךיאז ןופ ךָאנרעד ןוא "לַאנרושז ןעש
 קידנצונַאּב ,ןָאדנַאל ןיא ײ"סערּפסקע ןעש
 ,תיּב ףלא ,לאונמע :ןעמינָאדװעסּפ יד
 ,רענעגײא ןַא ,רשא ,ּב ,םחנמ-ּב .א
 2ַארּב ,א ,ןַאמטכעה .צ ,יקסוועיק .א ר"ד
 עמַארד:המחלמ עקיטקַא:4 ןייז .,יקסניה
 :עג טריפעגפיוא 1917 זיא "ןטרָאּפסַאּפװ

 .:ןָאיליװַאּפ ןשידיי רענָאדנָאל ןיא ןרָאװ |
 +ייצרעד יד :םרָאפכוּב ןיא ,רעטַאעט

 ?רעּביא רעשידיי ןיא ןוא יהמילּבז גנול|
 ,1919 ,"דמערפ רעד ןיאװ ט"א גנוצעז |

 --1883 27/ש רטּב-לארשי ןילייב |
 ,קָאדערַאװַאנ ןיא ,ּבעג (==|

 *רוארוא ןַא ,רעטָאפ ןייז ,דנַאלסורסיײיװ
 רעּב 'ר ןופ ןוא הירא תגאש ןופ לקינייא
 :ךלַאװ ַא ןרָאי עגנוי יד ןיא ,רענַאשזוי
 ?בעה ןופ רערעל ַא רעטעּפש ןוא רחוס

 םיא זיא ,זדָאל ןיא שיסור ןוא שִיעו

 ףיז טָאה רע ןוא ,רָאי 6 וצ ןּברָאטשעג
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 רעד ןופ רעטעפ-רעטלע םייּב ןגיוצרעד
 םעד ,לעזיימ םייח?הילא 'ר ,דצ סרעטומ
 תובישי יד ןיא טנרעלעג .בר רעזדָאל
 .לַאּב םייּב קסירּב ,עשזמָאל ,ןדָאל ןופ
 . ?םולש 'ר ןטסואוו
 . =ייצכיילג ,השנמ
 ןּבעגעגּפָא ךיז קיט
 ?ליּבטסּבלעז טימ
 ,ןכַארּפש ןוא גנוד
 ?עגנָא רָאי 14 וצ
 ןּביירש וצ ןּביױה
 תוצילמ ןוא םיריש
 ,שִיערּבעה ןיא

 רעד ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיױא 9
 יד טימ ןענעײל רַאפ הבישי רעשזמָאל
 ימי ירבדי סנַאמלוש ןמלק םירוחּב-הבישי
 .רעד ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגנײרַא ןַאד ,"םלוע

 דילגטימ ,זדָאל ןיא גנֹוגעוװַאּב רעשידנוּב !
 ןופ רַאטע-קעס ,טעטימָאק ןקיטרָא ןופ
 :רַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ,ּב .צ םעד
 רעזדָאל יד ןופ רעטעּברַאטימ ,ןענייא
 טגעדנַאּפסערָאק ,ןּבַאגסױא עלַאגעלמוא
 :טצ ,"גנוטײצסקלָאפא רענליוו רעד ןופ
 :ָעג ןוא טריטסערַא ןעוועג לָאמ עכעל
 --1905 ,סעמרוט ענעדיײשרַאפ ןיא ןסעז |

 ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטיײד טכוזַאּב 3
 2קעל עשידַארַאּפס טרעהעג ןוא ץייווש
 ןייק טקישרַאפ 1909 .ןסרוק ןוא סעיצ

 ,בוג רענַאכַארטסַא ,רַאי:ינרָאשט ;
 ;ָל טרידוטש ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 ןסרוק יד ףיוא עטכישעג ןוא רוטַארעט/
 טַאטש ,טעטיסרעווינוא רעזײרַאּפלַאװ ןופ
 ואוו ,ָאגַאקיש ןיא 1918 ויּב ,ענַאידניא
 :רַאטערקעס רעשידיי ןעוועג רָאי 4
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ רעצעזרעּביא
 :לךיי רעד ןיא טעּברַאעגטימ ןוא ײטרַאּפ
 רעשיטסילַאיצַאס רעשילגנע ןוא רעש
 ,"טלעוו רעטײּברַא עשידיאז יו ,עסערּפ
 ?טטרעוורָאפ, "טסילַאיצָאס רעשידיא
 ער -- "נ ןיא 1918 טניז "דנַא .א

 עשיטַאמַארד

 ,דילגטימ ַא ןעוועג 1912 טניז |

1 

 ַא ןופ ןוז סלַא ,,ּבוג רעקסנימ

 ןלעיציּפָא ןכעלטַאנָאמ סעד ןופ רָאטקַאד
 "ךניירפ רעדא גניר:רעטעּברַא ןופ ןַאגרָא
 ?עד=סגנודליּב םעד ןופ רָאטקעריד ןוא
 - צּבָאה ,גניר-רעטעּברַא ןופ טנעמַאטרַאּפ
 עשידי יד רעּבא טכױפיוא יד קיד
 ,סרעטסעקרָא ,ןרָאכ ,גָאלרַאפ ,ןלוש

 ,רעוייה:סקלָאפ ,סעּפֹורג
 ןקיוָאד םעד ןופ וװזַאא ןקעטָאילּביּב
 2 ;ןעדרָא:רעטעּברַא ןשידיי ןטסקיטכעמ
 רעד ןופ רָאטקַאדער ךיוא ןעוועג רָאי
 ?ערטימ ,י"נ ,"טלעוו רעוװויטַארעּפָאָאק,
 =טיצ ןוא ?דנַאלרעדניקח ןופ רָאטקַאד

 ,"טלעוו רעינצ רעד ןופ ךיוא קיליײװ !
 ןופ ןַאגרָא םעד -- גנוטלַאּפש רעד זיּב
 :עדעפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד
 סָאװ ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןיא עיצַאר
 רע זיא טעטימָאק:וויטוקעזקע ריא ןיא

 ןּבירשעג
 ?יירפ רעד סיוא ןעגנולייצרעד 15--1
 ךיוא ,דנַאלסור ןיא גנוגעויַאּב?סטייה
 :גַארפ) עכָאּפע רעקיזָאד רעד ןופ ןַאמָאר
 ניק ,('טלעװ רעיינפ רעד ןיא ןטנעמ
 ףיוא רעדיל ,ןציקס ,ןעגנולייצרעד:רעד
 טּפוהרעד ,סעמעט ערענָאיצולָאװער

 ?רעּביא ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ רעּבָא |

 ךיוא ,סעיזנעצער ,סעיפַארגָאיּב ,ןטכיז
 ?:ַאמַאלַאס ,ּב ,י ר"ד ,זומּת .ּב ,י ּפ'א
 סלַא ךיוא קיטעט .ן--רעּב .י ,ַארד
 עלערוטלוק ןופ דילגטימ ןוא רָאטקעל
 ,סעיצַאזינַאגרָא

 --1885 26/ש0) ,ם (לאומש) ןילייּב
 ,ןירדעשטש ןיא .ּבעג ()

 ,דמלמ
 טשרעוצ ואוו ,ןגַאהנּפָאק ןיא 1905 טניז
 :עּפש ןֹוא ןקירּבַאפלּבעמ ןיא טעּברַאעג
 ןוא שידי ןיא ןדנוטש ןּבעגעג רעט
 :ָאל יד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,שִיערּבעה
 ןענייז סָאװ ,ןטפירשטייצ עשידיי עלַאק
 ןעכָאװ רעדח יװ ,ןגָאהנּפָאק ןיא סױרַא
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 יטַאלּבנעכָאװ סָאד+ רעטעּפש -- "טַאלּב
 2ידנַאקס ןיא גנוטיצ עשידיי עטשרע)

 ?וועשטיטיל ףסוי ןופ טעדנירגעג ,עיװַאנ
 ,(רָאי 10 ַא טריטסיסקע ,1911 25/ש יקס

 רעטשרע רעד ןעװעג ךיוא ןכלעוו ןופ |
 "טפַאשלעזעג עשידוי יד ,רָאטקַאדער
 עלַא ןופ גנוגינייארעפ רעד ןופ ןַאגרָאײ)
 סױרַא ,"ןעגַאהנעּפָאק ןיא ןעדוי עשיסור
 ,שיגעד ןוא שידיי ןיא ,1913 30/ש טגיו
 :ָאקװ ןיא ,(1914 27/| ןופ זיא 20 .מונ
 עשידוי/ ןוא "טַאלּבגָאט רענעגַאהנעּפ
 ר"א רעטעלּבגָאט עדייּב) "גנוטייצ:סקלָאפ
 ידװ טריטקַאדער ,(ןַאמסָארג .מ ןופ
 ןַאד ןוא ,טַאלּבנכָאװ ,?עמיטש:דנעגוי
 -- "עמיטש:דנעגוי רענעגַאהנעּפָאק ידח
 רעכילטַאנָאמ רעגינניזיירפוויסערגָארּפ א
 טעטיילעג ןוא ןעּבעגעגסױרַא ,לַאנרושז
 ,(1913 ,"דנעגוי עשידוי, ןייארעפ ןֹופ
 :ורג רעדא ןּבַאגסױא עשיטסירָאמוה יד
 רעיזא ןוא "רעּפַאלק:ןמה רעדח ,"קזוח רעס
 לטעלּב סָאד ,"שטַאגנוי רענעגַאהנעּפָאק
 -- "ריעצה ירבעהז ןיײארַאפ:טנגוי ןופ
 :עג 1921 טסוגױַא ,"טרָאװ רעזנואג
 :עילעפ ,ןציטָאנ עשיטסילַאנרושז ןּבירש
 ,סעיזנעצער?רעטַאעט ,רעדיל .,,ןענַאט
 :געדניל ,,א ,ֹּב ,םהרבא ןּב פ"א ךיוא
 ,יאדמשא ,םיצלה רש ,,קילאומש ,םיֹוּב
 2יא סקזוח ,הילדג ,דמל ,רענעגייא ןַא
 :עג ,רָאטקעל סלַא קיטעט ןעוועג ,לקינ
 רַאפ רעּפמעק ןוא רעוט רעכעלטּפַאשלעז
 :ַארד ַא טעדנירגעג ,ןגָאהנעּפָאק ןיא שידיי
 טליּפשעג טָאה סָאו ,עּפורג עשיטַאמ
 ,ןגאהנּפָאק ןיא רעטַאעט שידיי

 --1857 ןוושח 'א) לסיז-םולש ןילייּב
 :רַאװַאנ ןיא .ּבעג (

 ,רעשירחוס ַא ןיא ,דנַאלסורסיײוו ,קָאד
 ,החּפשמ רעשיליּכשמ-ּבלַאה
 יב טנרעלעג ןּביירש ,ודח ןיא רָאי 5
 -לַאער טקידנעעג 1880 ,,"רעּביירשח ַא
 רעטנוא ןעוועג ואוו ,קסניּפ ןיא לוש

 ,ווָאק

 ןיא  ,גרוּברעטעּפ

 זיב 5 ןופ

 והילא רעניּכַאר םעד ןופ העּפשה רעד
 ןופ ןוא ,דניקרעטסעוושדילג ַא סנייז ,ּב
 =עװ ,ןַאמדירפ דוד יר בר רענילרַאק םעד
 ,שיסור טנרעלעג טָאה רע רעדניק סעמ
 רעקיליוויירפ סלַא טנידעג רָאי ּבלַאהַא
 טּבעלעג ןרָאי רעק:30 יד ןיא ,רעטילימ ןיא
 ןיא רערעל סלַא
 :רַאכ ,עװַאטלָאּפ

 .,עשרַאװ

 . ָאלעס עיַאקסרַאצ
 ןיא רערעל ןעוועג
 ןא ת"ת רעד
 2נָא ןיוא ייברעד
 | | ןיא רעטלעטשעג
 רָאי ןעצ ןעוועג 1891 טניז .רָאטנַאק ַא
 ,וװָאשטַאקהָאר ןיא רעוט:ללּכ ןוא רעניּבַאר
 טניז ,קסטוקריא ןיא רעניּבַאר רָאי 20 ןַאד

 רעקטטוקריא רעד ןופ רענַאיסנעּפ 1
 ןיא ןעגנערּב טימ ךיז קידנעמעגרַאפ ,הליהק
 עשידיי סעיצקעלַאק ענייז גנונעדרָא
 ,וו"זאא ךעלטרעווכיילג ,רעטרעװכירּפש
 טלמַאועג 1884 טניז טָאה רע עכלעוו
 סיוא טקעריד טייהנגעלעג רעדעי יב

 רענעּבעגעגרעּביא ןַא ,ליומסקלָאפ םעד
 רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ דניירפ
 ,שידיי ןופ רעגנעהנָא רעטגייצרעּביא ןוא
 :ןקעגסיוא םיא זיא ןטעּברַא ענייז םגה
 .ןוא שיסור ןיא ןכעלטנפערַאפ וצ ןעמ
 :טנפערַאפ טעּברַא עטשרע ןייז ,שטייד
 1895 1102. אקס8עא4 8004028 ןיא טכעל

 :רַא עירעס רעצנַאג ַא ןופ ּבײהנָא סלַא
 סֹורַא רעטעּפש ןעניײז סָאװ ,ןעלקיט
 (ס4288018ץ0װ/8 חהע ט"א םרָאפכוּב ןיא

 800א!2טעסז8 0089014 ת 0883201ה םיפ 2068-

 2ריא) 86:0888480408 חעספטס480ס1ח
 טייג רע ואוו ,(351 ז"ז ,1907 קסטוק
 עקינײא ןופ חלּבקה:תלשלש םעד ךרוד
 ערעלוּפָאּפ עכעלטלעװלַא עטסואווַאּב
 :טזייוו סָאװ ןוא סעדנעגעל ןוא תוישעמ'
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 עקיטכיוו. יד ףיוא
 ףיוא טַאהעג ןּבָאה שרדמ ןוא דומלּת
 :ַארעטיל:ןדנעגעל רעכעלטלעװלַא רעד

 ;םרָאפכוּב ןיא קרעװ ערעדנַא ענייז ,רוט |
 ,סעדָא) עמ

 ת8קסח8 זה קסומז ,(48 ז""ז ,7

 2 ,1898 ,ענליוו) סאנאה ה 24

 ןיא 1905 טכעלטנפערַאפ ,(8
 טא א טוחג קצ1החמוג טז . 8820001ע

 :עגנַאװע רעד ןגעוו ןעלקיטרַא עכעלטע
 רעד טימ ךיילגרַאּפ ןיא לַארָאמ רעשיל
 ,רעשידומלּת

 טהקסתממוא  ס823אװ

 יז רעטייוו קיסַאּפ טינ רַאֿפ ןענופעג רָאט
 10--1909 2088 2/37גװ5 ןיא ,ןקורד וצ
 .,ןרָאײרדח ןוא :רעדניק ענייז ןופ תונורכז
 +יסור רעריּביס רעד ןיא ךיוא ןּבירשעג

 ןַא ןש תסקסאעזס6 ןיא ,עסערּפ רעש = |

 סלַא .םירג רעקסנימיז יד ןגעוו לקיטרַא |
 2נֹורג ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש
 24006000264 ?ט+ (68 .סדלַאװ

 1913--1900 ןרָאי יד ןיא - ,סואפאט6
 :כירּפש עשידי טרָאד טכעלטנפערַאפ
 געטער ,ןציו ,רעדיל:רעדניק ,רעטרעוו

 טטק. 014- ןיא ןכײלגסָאד ,המודכו ןשינ ,-
 ןּבַאגפיוא ןוא ןשינעטער:רדה -- קאמג
 ןופ ןטָאדקענַא ,ןדיי עשיווטיל יד ןופ
 :ייא ןגעוו ,טײקיזָאלטכער רעשידיי רעד
 +סגנדער ןוא רעטרעװכירּפש עשידיי עקינ

 לכיּב רעדנוזַאּב ַא ןיא ןּבעגעגסיױרַא .ןטרַא |
 - ?ביילג ןוא רעטרעװכירּפשז שיסור ןיא
 טשרעוצ) "ןדִיי רעריּביס ןופ ךעלטרעוו
 2ריא ,(ט6070800 הקצאפמ ןיא טקורדעג

 ןדָאּב ןפיוא ןטָאדקענַא עשידייפ :שיסור
 ;"האגש רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעזעיגילער ןופ
 ןָאסלָאװכ .ד ,ּפָארּפ ןופ טעטירַאלוּפָאּפ יד
  סעדנעגעל ןוא ןדיי עשיווטיל יד  ייּב

 ךוּבלמַאז :שידי ןיא (ב ,םיא ןגעװ
 | ןוא רעטרעװכירּפש-סקלָאפ עשידיי ןופ

 יקסווָאכיב -- ןָאסנילײב --- ןיליי

 .רעד סָאװ ,העּפשה

 ,םילשמ עש

 .=צְגנָא רעד ּבילוצ רעּבָא |

 =קַאדער רעד טָאה עיצקַאער רענעמוק

---1865( | 
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 +עג ,לוש ןוא זיוה רַאּפ ךעלטרעווכיילג
 רעּביא) .ּב ןופ טרעלקרעד ןוא .טלמַאז
 =יליּפשמ ןוא רעשידמול }(ןרעמונ 0
 -- ןרעמונ 200 רעּביא) רָאלקלָאפ רעש
 +ידיגמ ,ךעלטרעווכעטש ,תואצמה ,ןציוו

 ,עשיבושי| עשיצראה:םע
 - :רַאפ ,ךעלטרעווהרוּת  ,ןעשילגע =לעּב
  לײףמאמ טימ רעדָא םיקוסּפ טימ ענעדנוּב

 .פָארייא .ןוא עשידומלּת ,עשילּביּב ,ל"זח
 -ןוא ךעלטרעווכיילג ,ןקורדסיוא .עשיעפ|

  גנוצעזרעּביא רעשידיי ןיא ןצנעטנעס
 ןעגנוקרעמנָא עשירָאטסיה:רוטלוק טימ
 עקיגיא ךיֹוא ;(ןעגנורעלקרעד ןוא
 ןשידיי ןופ עגַארפ רעד וצ ןעגנוקרעמנָא/
 .עװקסָאמ יא 1928 טניז -- .גיילסיוא

 יב .זע
 ( )189--  השמ ןָאסנילײּב

 טסינויצ:ילעוּפ סלַא ,ןיצידעמ ןופ רָאטקָאד
 / ינויצ ענעדײשרַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיז
  =ףעד ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשיטס
 ?יואוו ,עשטייד ןוא עשינעילַאטיא טּפיוה
 :ַאּפ רעטשרע רעד עילַאטיא ןיא קידנענ
 ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד טריזירַאלוּפ
 ןיא עסערּפ רעשידייײשינעילַאטיא רעד
 :עגסױרַא 1921 08460,  ןַאגרָא םעד
 184 7066 גַאלרַאפ ןשינעילַאטיא ןיא ןּבעג
 ךופ ןעגנוצעזרעּביא ענייז גנולמַאז ַא
 / שינעילַאטיא ףיֹוא ץרּפ ןוא ׁשַא םולש
 57 ןריפנײרַא ןכעלריפסיוא ןַא טימ
 =ונעגפיוא קיטסניג רעייז זיא גנולמַאז
 | עילַאטיא עטסעּב יד ןוא ןרָאװעג ןעמ

 | ?ריפסיוא ןּבעגעג ןּבָאה רעקיטירק| עשינ |

 ןקרַאטש סרעדנוזַאּב ַא .סעיזנעצער עכעל
 ךיוא טָאה .ּב .ץרּפ טכַאמעג טָאה םשור
 ףיוא ןעגנוצעזרעּביא גנולמַאז ַא טיירגעגוצ
 =טפירש עשידיי ערעדנַא ןופ שינעילַאטיא
 ןסעיּפ עשידיי ןופ ךיוא ןוא רעלעטש

 . ןהּכה ןמלז = רואינשי
 ,ץערָאק ןיא ,ּבעג (= |

 ראו ,החּפשמ } רעשידיסח ַא ןיא .,ןילָאװ

 יקסווָאכיּב
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 ןעוועג ןענייז ד"ּבח ןופ סעיצידַארט יד
 ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 17 זיּב ,קילייה
 :רֹוטַאנ ןוא עיפַאסָאליפ טרידוטש ןַאד
 סלַא טקידנעעג ןוא ןיוװו ןיא טפַאשנסיוו
 גנַאלנרָאי .עשרַאװ ןיא ןיצידעמ ר"ד
 :יּפש ןכעלטסירק ןיא רַאטַאנידרָא ןעוועג

 :רַאװ ןופ טָאטשרָאפ) עגַארּפ ןיא לָאט
 - ןשילױוּפ:שידיי םעד ּבילוצ רעּבָא ,(עש
 רעשיסור רעטרעפ רעד וצ ּפמַאק:לַאװ
 ןּבָאה ןדיי רעװעשרַאװ ייד ןעוו ,עמוד
 2ָאס םעד טַאטוּפעד סלַא טלייוװעגסיוא
 ןיא ןּבעגעגנָא ךיז ,ָאללעגַאי טסילַאיצ

 :רַאפ טנעדוטס סלַא ךָאנ -- ,עיסימער |
 ,םססצסע8פ ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפע
 2עגוצ ר"פש ןופ העּפשה רעד רעטנוא
 וצ טכוזַאּב ,ןויצ:יבבוח יד וצ ןענַאטש
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,י"א טייצ רענעי
 רעד ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ עקינייא
 רעשיליוּפ רעד ןיא ןּבירשעג רעטשרע

 ,םזינויצ ןגעוו עסערּפ
 :רַאפ רע טָאה ,גָאלָארװענ סלַא טריז
 רעּביא טיּבעג םעד ףיוא טכעלטנפע
 =וּפ ,שיערּבעה ,שידיי ןיא ןטעּברַא 0
 .א"צ ,שיזיוצנַארפ ,שטייד ,שיסור ,שיל

 -- 1921 "טנעמָאמ ןופ ךַאנַאמלַאז ןיא
 ןוא ןעװרענ עשידוי} גנולדנַאהּפָא ןַא
 ,"עיצארענעגעד עשידוי
 :רַאש ןופ ןעגנוריפסיוא יד ןגעק סױרַא
 ,,דנַא .א ָאזָארּבמָאל ,ָאק
 :רַא ערעדנַא ענייז ,טרירענעגעד עסַאר
 :ָצג טּפיוהרעד ןענייז שידיי ןיא ןעלקיט
 יד ןיא ןרָאװעג טקורד
 ןעגנוטייצ עשידיי
 .,,דנַא ןֹוא

 "טנייהפ ,"טנעמָאמז

 סָאדװ לַאנרושז:שדוח ןיא
 ?ףַאפ ןופ ךילגטימ ַא זיא ,ּב -- ."דניק
 ןטּפַאשלעזעג עכעלטּפַאשגסיוװ ענעדייש
 :נירג ,דנַאלסױא ןיא ןוא עשרַאװ ןיא
 ןיא רַאנימעס ןשיניצידעמ ַא ןופ רעד
 ?יסּפ ןוא ןשיזיפ םעד ןשרָאפ וצ עשרַאװ
 קינװַאל 1923 טניז ,ןדיי ןֹופ בצמ ןשיכ

 ןיא לײטנָא ןרַאפ
  =ללַאיצעּפס ךיז

 טערט רע ואוו

 ' פשידיי יד זַא

 - רעװעשרַאװ

 ןַאמטַאר ,טַארטסיגַאמ רעװעשרַאװ ןופ
 רע ןיהואוו ,חלהק רעװעשרַאװ רעד ןופ
 ,1905 ןיא ךיוא ןרָאװעג ןּבילקעגסיױא זיא
 טינ ןַאד "טעטילַאיָאלמואז רַאפ רעּכָא
 | .ןרָאװעג טקיטעטשַאּב

 | ,155 ,ינויצ ןוקיסקל

 :וצ .טָאה -- ןימינב: ןתנוי רעצילליּב |
 ןּבעגעגסױרַא אנהּכ יבצ:השמ טימ ןעמַאז
 :ַאמרַאמ ,טעגיס ןיא טַאלּבנכָאװ ַַא 9
 =יצ עשידייה ג"א ,ןרַאגנוא ,וועג ,שָאר
 :ָאיסעפנָאק עשידיי ריפ ןַאגרָאװ) "גנוט

 =יל דנוא לעדנַאה ,ןעססערעטניא עללעג

 ?גוא ןלענָאיצידַארט םעד ןיא ,"רוטַארעט
 | ,(שטייד:שידיי ןשירַאג

 -- 0 28/א11) .פ ַאקמיב

 רעטלַא ןַא ןיא ץלעק ןיא .ּבעג (
 ,םירחוס ןופ עילימַאפ רעשייּבר:שידיסח
 ,שרדמחתיּב ןוא רדח ןיא טנרעלעג

 ?סטייהיירפ רעד
 / 1905 גנוגעוװַאּב
  ןוא טריטסערַא
 םישדח 6 ןסעועג

 רוט רעצלעק ןיא
 :ָעג 1909 ,עמ
 :לָלֲאּפ סלַא טּבעל
 .טנַארגימע רעשיט
 ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש ,עקָארק ןיא
 :ַאּב ךיז ואו ,טָאטשנרױּבעג ןייז ןיא
 טריטסערַא 1917 ,רחסמ טימ טקיטפעש
 ןסעועג ןוא ןטנַאּפוקַא עשטייד יד ןופ
 :ַאטיצ רעװעשרַאװ רעד ןיא געט 4
 -- .עקירעמַא ןייק קעװַא 1921 ,לעד
 5812 סלַא ךָאנ ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא
 עטיל רעד ןיא טריטויּבעד ,לגנִיי קיר
 ,"טַאלּבעגַאט רעזדָאלח ןיא 1909 רוטַאר
 יד/ גנולייצרעד ַא טכעלטנפערַאפ 2

 ,(31 ז"ז ,זדָאל ,ג"פ רענעגייא) "הרבע
 ,128 ז"ז ,עשרַאּוו) "ןעטורקערק -- 6

 ,(1921 "טייצ ידח ג"פ -- עגַאלפיוא עט2
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 ;םיוא יד ךיז ףיוא ןגיוצעג טָאה סָאװ
 רעכעלריטַאנ רעד טימ טײקמַאזקרעמ
 ןפ םזילַאער ןטנוזעג ןוא טייקיטפערק
 םעד סיוא ןעגנורערליש ןוא רעדליּב יד
 | יד ןופ ןּבעל ןטרירַאּבמוא םיא זיּב
 ךיוא זיא קיטסניג רעייז .סעקינוויזירּפ

 עקיטקַא:3 ןייז ןרָאװעג ןעמונעגפיוא = !
 ,1919 ,?טייצ ידח ג"פ) "םיבנגי עמַארד
 רעד ןופ שינעכײצרַאפ?רעטרעװ ַא טימ
 2ןרט רענליווש רעד ןופ ,(ךַארּפש:םיבנג
 :ָאמ ןופ ,ןלוּפ ץנַאג ןיא טליּפשעג "עּפ
 :ַאּב ,ּפ ןופ ,עקירעמַא ןיא ץרַאוװש סיר
 .ןיא ךיוא -,ןיוו ןיא --| (יבצ:ןּב) ווָאטַאר

 ןופ ,גנוצעזרעּביא רעשִיערּבעה ןיא י"א
 ;פיוא ןענייז ןעמַארד עקירעּביא ענייז|
 רעלדַא טוילוי ךרוד :ןרָאװעג טריפעג
 ןפיואז 1914 זדָאל ןיא יקצַארעס ןוא
 ,(1921 ,יטייצ ידי ג"פ) "לעסייוו גערּב
 ךיא רעטעּפש ןוא דלָאגנעש ,י ךרוד
 1922 י'נ ןיא ץרַאװׂש סירָאמ ךרוד
 ?רַאפחי ןופ גנוטעּברַאַאּב ַא) "סעּבמעדײ
 ,(1921 "טייצ ידי ג"פ ,"תוחּכ ענעגרָאּב
 :סקלָאפ רעשידי רעײרפ+ רעד ךרוד-

 ענעקנוזרַאפװ 1922 י'נ ןיא "עניּב
 ןיא ּביורטנייוו דנומגיז ךרוד ,"ןטלעװ
 ןעק'מ ,רעטעפװ עידעמָאק יד 1923 י'נ
 ידי :טכעלטנפערַאּפ ךָאנ טָאה -! ךייא
 3 ןיא עידעמָאקיגַארט -- "עגירטניא
 ןיא עידעמָאק -- "שלעוורעדיוקא ,ןטקַא
 ןשיוװצא ,(1920 ןילטיג .א ג"פ) טקַא 1

 ןטקַא 4 ןיא עמַארד -- "זנוא ןוא יז
 ןעגנוליצרעד יד ,(1923 ".ש .א ,פװ)
 ,ּפָאקײרד השמח ,"לַאוקָאװ ןפיואז
 ,(1919 ןילטיג ,א ג"פ) "טרָאװ עטצעל'סח
 ,"טַײצ יד, ג"פ) יןעדירפ ןוא גירק ןופ
 ןעגנולייצרעד ליפ רעייז ןוא (156 ז"ז
 ,ןעגנוטייצ רעקרָאיײוינ ןוא רעזדָאל ןיא
 ןוא "לַאנרושז ןעגרָאמ, ןיא טּפיוהרעד
 "טפנוקוצצ ,"שדוזחח - ןיא ךיוא ,"גָאטח -

 יי ,דנַא .א

 ללה ;!ׁ/ יירעכיבלעמאז ,דויא ,גרעּבנעטײװ .מ ;י
 .רעכיבע ,ליזיימ .ג 11918 "ךעלטעלב; סנילטַײצ
 .11 ,"?שדוח רעדע ,ב--ר .מ 11 1919 ,,טלעװ

 ד"ר .ּפָארּפ םקַאמ קָאטשנעניּב
 ןיא .ּבעג (1923 20/-- 1881 24/װ)
 יד טכיזַאּב ואוו ,עיצילַאג: ברעמ ,עגרָאט

 יו ןפ רענײא סלַא ןוא לושסקלָאפ
 רעליש עטסעּב
 - ?מיג יד טקידנעעג
 ?ןטש ןַאד - ,עיזַאנ
 2ינוא ןיא טריד
 ןיא .טעטיסרעוו
 ןוא גרעּבמעל

 .יַאּב ןוא עקָארק
 לטיט םעד ןעמוק
 ןייז רַאפ ר"ד
 ?עלע ןשידיי םעד רעּביא עיצַאטרעסיד
 שטיײד ןיא סױרַא) ןענייה יײּב טנעמ
 :וטס ןוא טסיזַאנמיג סלַא ןיוש = ,(1910
 טימ ןּבעגוצּפָא ןּביױהעגנָא ךיז טנעד
 ךיז 1902 טניז ,טיײקיטעט רעשיטסינויצ
 2לֵא ןוא עשיליוּפ:שידיי ןיא טקילײטַאּב
 רערעל 1904 טניז ,ןטפירשטייצ עניימעג
 ןוא עציוװָאדָאװ ןופ סעיזַאנמיג יד ןיא
 רעד ןופ רָאטקעריד רעטעּפש ,,ירטס
 2רַאפ ,גרעּבמעל ןיא עיזַאנמיג רעשידיי

 ןפיוא ןטעּברַא ייר עצנַאג ַא טכעלטנפע
 רעשידי ןוא רענײמעגלַא ןופ טיּבעג
 עקינייא ךיוא ןּבעגעגסױרַא ,קיגָאגַאדעּפ
 ןפױא שילױּפ ןוא שטייד ןיא רעכיּב
 2עג:רוטַארעטיל ןוא קיטירק ןופ טיּבעג
 ןיא "ענייה ןוא לעּבעהײ" יװ ,עטכיש
 "ןעגנויושנָא:טסנוק סנעטּביאז - ,3
 ?ריק ןופ לַאװסױא ןַא ,(1913 גיצּפייל)
 גרעּבמעל) שיליוּפ ןיא ווירּב סדרַאגעק
 ?צַאװָאלס ףיוא העּפשּה עשטייד+= ,(4
 - :עגרעּביא ,(1909 עשרַאװ) "ןפַאש סיק
 ?מוא/ סיקסניסַארק שטייד ףיא טצעז
 סָאד שיליוּפ ףיוא ,"עידעמָאק עכעלטעג
 .ענעלַאפעג יד טעמדיוועג) "רוכזיא ךוּב !
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 . ףוּב סָאד טריטקַאדער ,(י"א ןיא םירמוש
 ?סיוא ,דנַאטש ףלָאדַא ןופ קנעדנָא םוצ
 רעד ןופ תופידר עסיורג ןענַאטשעג

 ןשינעעשעג יד ּבילֹוצ טכַאמ רעשיליוּפ
 ,המחלמ רעשיליוּפ:שיניַארקוא רעד ןופ
 :יַארקוא יד ןופ יצקירוצ םעד ךָאנ 9
 ןעוועג הריסמ ַא ּבילוצ ירטס סיוא רענ
 ןעוועג םישדח עכעלטע ןוא טריטסערַא
 :ילַארָאמ ןֹוא עשיזיפ יד .טרינרעטניא
 .גנורינרעטניא רעד תעשּב םירוסי עש

 ךיוא ױזַא ןייז טקַאהעגרעטנוא ןּבָאה
 טָאה טכַאמ יד ,רעּפועק ןכעלקנערק

 יד ןוָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג ךיוא םיא
 יד ,רָאטקערידעיזַאנמיג ןופ עלעטש
 :רַאּפ קרַאטש ךיז רע טָאה ןרָאי עטצעל
 :עטיל רעשידיי רעד טימ טריסערעטניא
 קיסעמלגער ןוא רעטַאעט ןוא רוטַאר
 =וּפ:שידיי רעד ןיא רעּבירעד ןּבירשנג
 טנרעלעגסיוא וליפַא ךיז ,עטערּפ רעשיל
 ןיא טעּברַאעגטימ ,שידיי ןּביירש ןײלַא

 יװ ,,דנַא ,א "טַאלּבגָאט/ רעגרעּבמעל -
 :איסערּפקסע ןגעוו) ע/ "ןעגנירח ב"מז
  ןופ רעריפ יד ןופ רענייא סלַא ,(םזינ
 :כרוד רע זיא עיצילַאג ןיא "תודחאתהש
 זײרקלַאװ רעגרעּבמעל ןופ ןעגנַאגעג
 רעד ךָאנ דלַאּב רעּבָא ,רָאטַאנעס סלַא)
 ןיא ןּברָאטשעג טַאנעס ןופ גנונעפער

 ןענייז טיֹוט ןייז ךָאנ ןיוש .גרעכמע;
 .ןעלקיטרַא ענייז ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 :עטיל רעשידיי רעד ןיא תופוקמ ייווצח
 :לימי) "דעטניס ַא ןופ ווװּורּפ -- רוטַאר
 :ערטש עיינ יד ןגעו ןוא (ש1 "םיורג
 :ץטיל רעשידיי רעגנוי רעד ןיא ןעגנומ
 ןיא) ןָאזרעדָארּב חשמ ןגעו ןוא רוטַאר
 .(ע1--ש ואסועס 2016

 ב"כ--1836) ּביײל-הדוהי קָאמשניּב
 .ןילָאװ ,ישטַאקול ןיא .ּבעג .(1894 ירשּת
 ןעוו .רדח ןיא טנרעלעג רָאי 10--9 ויִב
 ןופ ץעזעגנטסינָאטנַאק סָאד סיױרַא זיאיס
 ,ּב השמ ,רעטָאפ ןייז טָאה 1 יַאלָאקינ

 :קעװַא "סרעּפַאכ/ יד רַאפ ארומ סיוא
 :עגּפָא ןוא רימָאטישז ןייק םיא טריפעג
 ןַאד ,לושסקלָאפ רעשיסור ַא ןיא ןצעג
 ;מיג רעקיטרָא רעד ןיא טנרעלעג רָאי ַא
 רעד ןופ ןוּבשח ןפיוא זיא ןוא עיזַאנ
 רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא גנוריגער
 זיא ,1858 יז טקידנעעג ,לוש:רעניּבַאר
 קטלָאדָאּפ:װעילהָאמ ןייק ןרָאפעגקעװַא .ּב
 ןגירק וצ הבישי רעד ןיא ןענרעל
 טרָאד זיא רע רעּבָא ,תונּבר ףיוא הכימס
 :ץעגסיוא 1860 ןוא ןּבילּברַאפ טינ גנַאל
 :ישז ןיא רעניּבַאר סלַא ןרָאװעג ןּבילק

 ןעמונרַאפ טָאה רע טמַא ןכלעוו ,רימָאט

 עגנַאל ַא רע זיא רעטעּפש ,1863 ויּב
 יד ןופ רָאטקַאדער-ףליהעג ןעוועג טייצ
 30תע:60א 14 60080814/'17 23- לעיציּפָא

 :יֵלָאװ םייּב "דיי רעטנרעלעגח ,200:0014
 לטשַאּב רעד טיול ,רָאטַאנרעּבוג רענ
 ?רעּבוג:לַארענעג רעוועיק םעד ןופ גנומ
 :ער רעשידיי ןופ רערעל ךיוא ,רָאטַאנ
 .עיזַאנמיג רערימָאטישז רעד ןיא עיגיל
 .ּב טָאה טײקיטעט עשירַארעטיל ןייז
 .עטשרע יד ןיא 1860 ןיא ךָאנ ןּביױהעגנָא
 023- שיסור ףיוא ןטפירשטייצ עשידיי
 יש טימ טעדניײרפַאּב ,סוסגפ ןֹוא 81

 .װעשטידרַאּב ןופ ךָאנ שטיוװָאמַארּבַא
 ;לגער ַא רעייז טריפעג םיא טימ רע טָאה
 1868 ןיא ןוא ץנעדנַָאּפסערַאק עקיסעמ
 גנוצעזרעּביא עשיסור ַא ןּבעגעגסיױרַא
 תובאה* ןַאמָאר סעשטיוָאמַארּבַא ןופ
 / עג ןיא טּפַאשדניירפ רעיײז ,"םינּבהו
 טָאה .רֹּבַא ןעװ ,רעמיטניא ךָאנ ןרָאװ
 ,רימָאטישז ןיא טצעזַאּב 1869 ןיא ךיז
 רעד ייּב ןפלָאהעג םיא טָאה .ּב ןוא
 ןַאמָאר סנרעװ לושז ןופ גנוצעזרעּביא
 ,(1869 וימָאטישז) "ןָאלַאּבטּפול רעד?
 טכילפרעטילימ ןגעוו "װַאטסואז םעד ןופ
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,(1874 רימָאטישז)
 עכעלטּפַאשגסיװרעלוּפַאּפ סָאד ןּבײרשנָא
 ?ץגנייא טָאה סָאװ ,שיפ רעדק לכיּב
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 "איבנה הנוי ןעגנולש|
 :עּביולרעד רעד ןָא ,קָאטשניּב זיא 1881

 ,רָאטַאנרעּכוג ןופ שינ
 וצ ךיז ב"טּפ ןיק געט עכעלטע ףיוא
 :יךיי ןופ רַאפנעמַאזוצ ַא ןיא ןקילײטַאּב
 :רַאפ טָאה רע סָאװרַאפ ,רעוט-ללּכ עש
 ןיוש ןבילּבעג ןוא עלעטש יד ןריול
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ןעניואוו טרָאד
 1644 טכעלטנפערַאפ א"צ ואוו) ן30סס

 .לקיטרַא ןשיפַארגָאיּב-שיטירק ןסיורג ַא
 .ןקירעי:25 ןייז וצ ןשטיוָאמַארּבַא ןגעוו
 רעד ןיא ךיוא ןוא (ייליּבוי ןשירַארעטיל
 ןיא ךיוא ,עסערּפ רעשיסור רענײמעגלַא
 ,"טַאלּבסקלָאפ ,דויח
 :עס ןעוועג טייצ עסיוועג ַא גנוקישרַאפ

 ןוא הליהק רעשידיי רעד ןופ רַאטערק = |
 ןַאד ,"הלּכשה יציפמ הרבח" רעד ןופ
 +=עג ,רימָאטישז ןייק טרעקעגקירוצ ךיז
 השנמ ,רֹּבַא ןופ ףליה רעד טימ טווּורּפ
 יד ןעמוקַאּב וצ .דנַא ןוא תוילגרמ
 רעּבָא ,סעדָא ןיא רעניּבַאר ןופ עלעטש
 .ךרוד ןרָאװעג טגיזַאּב 1888 ןלַאװ יד ןיא
 ?וקנָאק ןײז ןופ ןעלטימ ערשּכמוא יד
 ?גריסערעטניא ךיז .דנַאלרֹוג ,י .ח טנער

 רע טָאה ,טעּברַאדרע רעשידיי טימ קיד
 טכעלטנפערַאפ װַאקיניעלוא פ"א 1891

 טשידיי ידע שיסור ןיא גנושרָאפסױא ןַא
 ,ּבֹוג רעװַאלסָאנירעטַאקעי ןופ סעינַאלַאק
 ךרוד קידנענעקײלּפַא "1890 רָאי ןיא
 ,גנוניימ עטײרּפשרַאפ יד קרעוו ןקיזָאד םעד
 טינ ירמגל זיא טעּברַאדרע עשידִיי זַא
 :עדָא רעד םיא טָאה 1892 .קיעפסנּבעל :

 ?דרע עשידיי ןציטש וצ טעטימָאקײ רעס

 -ץרא ןיא תוכאלמ:ילעּב ןוא רעטעּברַא
 ןיק ןטמַאַאּב סלַא טקישעג "לארשי
 שפנו בלּב טָאה רע ואו ,עניטסעלַאּפ
 ןָאטעג גגונעדרָא רעטסעּב רעד ןיא ןוא

 ּוצ טרעהעג טינ טָאה רע םגה ,ךַאז ןייז
 ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןויצ:יבבוח עקינעי;יד

 :עג שאיימ ןצנַאגניא ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ

 .41810 סעדָא)

 עינַאּפמַאק:טסעטָארּפ | ןרָאפעגקעװַא

 סנָאדרָאג .ל .י ךָאנ

 ;1} 1922 ,"טפנוקוצג ןיא ,,גרוּבזניג

 = יא טפנוקוצ רעשידיי רעד ןיא ןעוו
 .ַא טריפעגנָא רע טָאה 4 ,דנַאלסור

 .טסערַא םעד ןגעק
 .:ָאי ה"נש רעווש ןייז ןוא תדוהי:ןּב ןופ
 .,גנוריגער רעשיקרעט רעד ךרוד סַאנ)
 -עיזיוער א ןלעוּפ וצ ןעגנולעג זיא'ס זיּב

 . טריפעג קיטייצכײלג ,סעצָארּפ רעייז ןופ
  רעגרעּבמעל יד טימ ץנעדנָאּפסערָאק ַא
 - צטסע יד ןעיצוצנירַא ױזַא יװ ,ןטסינויצ
 :ַאוינָאלָאק רעד ןיא גנוריגער עשיכייר
 =ידיי ַא ןדנירג ךרוד ,טַעּברַא רעשירָאט

 / ןופ ןעמָאנ ןפיוא י"א ןיא עינָאלָאק עש
  =מעל רעד ןיא . .ףעוָאײץנַארּפ רעזייק
  "למרּכו טפירשטייצ רעשידיי רעגרעּב

 = =נֹויצ עקינײא טכעלטנפערַאפ .ּב טָאה
 =ייצרעד ַא ךיוא יו ,ןעלקיטרַא עשיטס

 ַאּב ַא ךָאנ ,ןּבעל ןשידיי םעד ןופ גנול -
  "ףדריה רמשמ/ עינָאלָאק רעד ןיא ךוז

 .ןּברָאטשעג ןוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא
  ףױַא עטנַאמרעד יד ץוחַא -- ,ופי ןיא
 / טכעלטנפערַאפ ,ּב טָאה שידיי ןיא ןטעּב

 .גנולייצרעד ַא 11 "ּב"פ ,דויח ס--ע"ש ןיא
 .=ייצרַאפ ןופ השעמ ַא "תובא תוכזז
  ,(סרעּפַאכ יד ןופ טייצ רעד סיוא "סנעט

 ;ןָאליסקעל רעשיפַארגָאיּב-שיטירק  סװָארעגנעװ
 ,1894 "ץילמה , 161 ינויצ ןוקיסקל 1584 10 ,8
 . לואש 143 1894 !1סע. אק 8004024 26

 *נב םׂשחג

 125 21 "טַאלּבעגַאט ןעשידי, ןיא ,רעד

 "דירפ .א ;(2401. ץ483. תעזסק. 0 ס8קסתצמ
 ,6 1 ,"עבָאּפע ןייז ןוא רעבָאלטָאג .ב .א; ,ןיק

 ( = =1859) 5 .א אקמיב
 - ,רעטָאפ ןייז ואוו ,גרוּברעטעּפ ןיא .ּבעג

 ,עװָאדַאנש ןופ) טַאדלָאס רעװעיאלָאקינַא |
 ןיא טנידעג טָאה ,(טנגעג רעשזמָאל
 רעד טימ ןעמַאזוצ טּבעלעג ןוא רעטילימ
 :לע יד טימ ןעמוקעגקירוצ ,עילימַאפ

 ַא ןעמוקַאּב הע טָאה ,ןליוּפ ןייק ןרעט
 ןוא ,גנויצרעד עשידיי לענָאיצידַארט
 +ּפָא טלָאװעג םיא טָאה רעטומ יד ןעוו



 8 | | טיוּבנריּב -- ןַאמריּב -- לקיּב -- ָאקסיּב | - 217

 ;טנַא רע זיא ,הכאלמ לעּב ַא רַאפ ןּבעג

 ןיא טרעגלַאװעג ךיז ,לטעטש ןופ ןפָאל
 ךיז רעּבָא ,ךס ַא טנרעלעג ,תובישי יד
 ןופ טסײג םעד טימ טקעטשעגנָא ךיוא
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,הלּכשה רעד
 =רעד ,עכערּפ רעשידיי ןוא רעשִיערּבעה
 ןיוש טּבעל רע ואוו ,דנַאלגנע ןופ טּפיױה
 ?עשטנַאמ ןיא -- סנטצעל ,ןרָאי ךסַא
 :טכעלטנפערַאפ םרָאפכוּב ךיא ,רעטכ
 ?רעּביא) "ףוצרּפה תמכח. שיערּבעה ןיא
 ,(1888 .עשרַאװ ,שיסור ןופ גנוצעז
 : "דומלּת יקרּפ
 אקיסומה תרוּתז ;(1902 עשרַאװ ,"הישוּתיי
 טערט רע ואוו ,(1924 ןָאדנַאל) "תירבעה
 גנונעקיילרַאפ רעד ןגעק סיֹורַא ףרַאש
 ןופ ןעמרָאפ עשידיי:שיפיצעּפס יד ןֹופ
 טיג טגנַאלרַאפ ןוא קיזומ רעשידיי רעד
 :יברעט עשיערּבעה עלעניגירָא ןַא רָאנ -

 ןטָאנ יד ךיֹוא רָאנ ,קיזומ רַאפ עיגָאלָאנ
 סקניל וצ סטכער ןופ ןּבירשעג ןייז ןלָאז = |

 *ַאּבַא) "ךאלמ רעדחז :שידיי ןיא ,וו"זַאא |
 השעמ סיַאטסלָאט ,ל ןופ גנוטעּברַא
 ;(1894 רימָאטישז ,בֿפאמ הוסתוז גאט8וז

 טימ) "ירבע:ינוגרז--םולשו אלמ--ןולמז
 ימ .י ר"ד רָאטקַאדער םעד ןופ המדקהח ַא

 ֹואװ ,(255 ז"ז ,1913 ןָאדנָאל ,דניקלַאז
 סָאד טרדסעגסיוא ,רעטרעװ עשידיי יד
 :רעטרעװ ןשילגנע-שידיי םעד טיול בֹור
 ןרעוװ ,יװַאקרַאװ רדנסּכלַא ןופ ךוּב
 ,שידיי ףיוא טעזעגרעּביא

 --1896) ר"ר מלש לקיּב !
 :יצילַאג ,עקשטיטסיא ןיא ,ּבעג { |

 ןיא עיזַאנמיג טקידנעעג ,עילָאדָאּפ טש
 :רעשט ןיא טעטיסרעווינוא ןוא ײמָאלָאק
 ןופ רעטעּברַאטימ 1919 טניז .ץיװָאנ
 :יירפח טַאלּבנכָאװ ןשיטסינויצ-ילעוּפ םעד
 לווייפ ןופ ר"א ץיווָאנרעשט ןיא "טייה
 ןעוו ,1920 ילוי טניז ןוא ,גרעּבנרעטש
 תושר ןיא רעּכירַא זיא טפירשטייצ יד
 ײטרַאּפ רעד ןופ לגילפ ןקניל םעד ןופ

  ג"פ ,עגַאלפױא עט22)

 ,דיסח

 .,"םינזחה ןוחריפ םעד ! --

  ןעלקיטרַא ןּבירשעג .רָאטקַאדער דיא
 ,סריק .ש פ"א ךיוא ,ןענָאטעילעפ ןוא

 ןיא טקילײטַאּב ךיז ;5. ,ּב .ש ,דח ,ש
 ןיא ,י"שר פ"א "רעקעוו רעטשערַאקוּבײ
 =רוטלוקז רעד ןופ ג"פ) "רוטלוקח ב"מז
 - ידנַא .א (1 ץיויָאנרעשט /"עיצַארעדעפ

 - 1854 5/וש) ןמלז-לארשי ןַאמריּב
 =שיוװ:ַאװָאדנַאס ןיא ,ּבעג (|

 טקורדעג / גרעּבמעל יב לטעטש ַא ,ַאינ

 - ,"הּפצמהז ,"תדה יקיזחמ? ןיא ןעלקיטרַא |
 ךיוא ,"דניײרפסקלָאפ רעקַאנַאס םעד ןיא
 ?ײשרַאפ ד=בתֹּכ ןיא טָאה .ּב"שי ּפ'א
 שילױּפ ,שידיי ,ק"הל ןיא קרעװ ענעד
 רערעלה סלַא הנויח טיצ ,שטייד ןוא
 ,ןכַארּפש עדמערפ ןופ

 טבש יג) רעב-םהרבא םיוּבנריּב
 ,קסוטלוּפ ןיא .ּבעג (1922 11/1--5
 / רעקצָאק א ןופ עילימַאפ רעד ןיא .,ןלױּפ

 "לע טכַארּברַאפ ןרָאי עגנוי יד
 ךָאנ ,לּביטש ןיא הדובעה לעו הרותה
 .תֹורימז ןעגניז ןייז טימ טמשעג טגנִיי סלַא
 ןיז טימ ןוא תוחמש עשידיסח ףיוא
 ןעמוקעג 1886 ,לדיפ ןליּפש ןכעלשידיסח
 ןרעװ וצ ךיז טיירגעג ואוו ,זדָאל ןייק
 םעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,טחוש:ןזחַא
 ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,רעקיזומי

 ?לורג ַא טכַאמעג--יקסווָאנַאי םייח ,"רימזהח
  =טנַא רעשילַאקיזומ ןייז ןיא הלועּפ עס

 ןיא טחוש:ןזח ןרָאװעג 1888 ,גנולקיוו
 .ךיז ואוו ,ןרַאגנוא ןיא לטעטש ןיילק ַא
 .קיזומ ןופ עירָאעט רעד ןיא טמוקלוֿפרַאפ
 .,ךַארּפש עשטייד יד טנרעלעגסיוא ןוא

 עניז טכעלטנפערַאפ טײצ רענעי וצ

 - ,"הריפצה רעד ןיא ןעלקיטרַא עטשרע
 1893 ,שינסַארּפ ןיא טחוש+ןזח -- 0
 ןיא רָאטנַאק-רעּבײא סלַא ןדאלעגנייא
 ןופ .עגָאגַאניס .רעטיוּבעגפיוא-יינ רעד
 ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא ,וָאכָאטסנעשט

 יד טצעזעגרעּביא
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 ןוא טקנוּפַארטנַאק ,עינָאמרַאה ןופ ערעל
 :בעה ןוא שידיי ףיֹוא עיצַאטנעמורטסניא

 ןוא עכעלטע ןיא שיסור ןוא שיער |
 , טָאה סע עכלעוו ףיוא ,ןוירּב קיסיירד

 עשידי הוד רעצנַאג ַא ןגיוצרעד ךיז
 :עגסױרַא 1902 .רעקיזומ ןוא ןטנעגיריד
 ןוא שידיי ןיא עירָאעט-קיזומ ַא ןּבעג
 ,"תיללּכה הרמזה תרוּתװ ט"א שיערּבעה
 ,םינזחַא וָאכָאטסנעשט ןיא טנפעעג 6
 ןקיניײארַאפ וצ טימַאּב ךיז ואוו ,לוש
 רעשילַאקיומ רעכעלטלעװ טימ תונזח
 :םינזח רעקילדנעצ ןגיוצרעד ןוא גנודליּב
 םעד עשרַאװ ןייק ןפורעגפיונוצ- 7
 טָאה סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ:םינזח ןטשרע
 םעד רַאפ ןײטשדנורג םעד טגיילעג
 12--1909 ,ןלױּפ ןיא ןייארַאפ?םינזח
 עשינוח עלַאטנעמונָאמ סָאד ןּבעגעגסױרַא
 :ַאּפ ךיוא טָאה ,"תונזחה תונמאז קרעוו
 ;עגלַא ןוא עשייּבר ,עשינזח טריזירַאלוּפ
 ,רעשיערבעה רעד ןיא קיוומ עניימ
 ,עסערּפ רעשידיי ןוא רעשטייד:שידיי
 ךיז טָאװ רע ואוו ,זדָאל ןופ טּפיױהרעד
 ןייז ןופ קידנרינגיזער ,1914 טצעזַאּב
 :רעּביא רעוָאכָאטסנעשט סלַא ןטסָאּפ

 :נוא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא ,רָאטנַאק -
 עשידיי יד ןיא גנאזעג ןופ טכיררעט |

 ןצ קיזומ טרינָאּפמָאק ךיוא טָאה ,ןלוש
 - םיריש יד וצ ,("הרמזו ללה ) תּבש:תלּבק

 . :ַאּב ןעוועג זיא ןוא ווײזַאא ןהּכ בקעי .ןופ !
 עטסטעדליּבעג יד ןופ רענייא סלַא טנַאק
 ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןּברָאטשעג .,םינזח
 .ןצרוק ַא ףיוא ןעמוקעג זיא רע ןיהואוו;
 ,ךוזַאּב ןכעלטפעשעג

 ןופ רָאטנַאק ,ןאמרעש סחנפ ןופ ןגָאלָארקענ

 ,א ןוא ?טנעמָאמ, ןיא ,עגָאגאניס רעקצַאמָאלט

 --ןהיק ,י ן"גָאט, רענליװ ןיא ןייטשנרעב ,מ
 :עגַאט רעזדָאל ןיא טײצרָאי ןעשרע ןייז וצ

 / ,ב 'ח ,וירפוסו וינּבר רוד ;"טַאלּב |

 .רָאטקעריד ןעוועג -- .מ םיױּבנריּב
 טָאה ,סַאי ןיא זיוה?םימותי סצָאשיינ ןופ

 :עט ײר ַא ןוא רעדיל עשידיי ןּבירשעג
 :עג טריפעגפיוא ןענייז סָאװ ,קיטשרעטַא
 :ור ןיא עניּב רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװ
 -- "ןיסעצנירּפ עשידיי ידח :יוװ ,עינעמ
 עשירָאטסיה--"הנח ןוא ןומידקנח ,עמַארד
 - עטערעּפָא--"םולש לקיציא 'רח ,עטערעּפָא
 ןשידיסח רעשוהוּב ןפיוא קיטירק ַא טימ
 | בי - בר

 ,ןייטשניורב 9

 ,1910 ,"לּב"גט ןעש

 --1864 16/) ןתנ (=םוחנ) םיוּבנריּב
 ,רעטָאפ ןייז ,ןיוו ןיא .ּבעג (

 . ףיּב ןופ טנַאקירּבַאפַא ,לדנעמ?םחנמ
 ,ץישטּפַאר ןופ טמַאטשעג טָאה ,ןווייה
 ַא ןופ ,עיצילַאג
 { :ַאפ רעשידיסח
 | תמ יד ;עילימ
 זיא ,םירמ ,רעט
 ?כָאט ַא ןעוועג
 םעד ןופ רעט
 ?נוא) רעױשַאק
 טציא -- ןרַאג
 יי 2 ַאװָאלטָאכעשט
 ,דניירפנעלעעז לאומש:המלש 'ר בר (עיק
 ַא ןופ ,"חקור:ןמשז םענופ לקינייא ןַא
 .-בואנייא .החּפשמ רעשידגנתמ + גנערטש
 ןגיוצרעד ,ןרעטלע יד ייּב דניק קיצנייא
 טימ ,ךעלשידיי םייה רעד ןיא ןרָאװעג
 וליפַא טנרעלעג ,הלּכשה ןופ שימוצַא

 ייד, ןופ רעמונײײליּבוי

  ףעשטייד רעד ןיא רעֹּבָא ,ךנּת לסיּב ַא
 ןוא עיזַאנמיג  ,לוש:רַאטנעמעלע) לוש
 ןופ הביבס רעד ןיא ןוא (טעטיסרעווינוא
 לסיּב סָאד ןריואועגנָא דלַאּב ןיוו ןשטייד
 ;זײװלגניי ןליפַא ְךיז םגה ,טייקשידיי
 עשידיי ץנייז עלַא ןופ םַאנסיוא סלֶא
 ,שטייד ַא רַאפ ןטלַאהעג טיג ךיז ,םירבח
 :ַאירעטַאמ רעד ןוא ריטלוק עשטייד יד
  טַאהעג ןּבָאה (.דנַא .א רענכיּב) םזיל
 ;ינֹוא ןיא .העּפשה עקרַאטש ַא םיא ףיוא
 :לרָא טרידוטש רָאי ּבלַאה ַא טעטיסרעוו
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 ?ורּפסירוי ךָאנרעד ,ןכַארּפש עשילַאטנע
 לטיט םעד ןעמוקַאּב 1887 ןוא ץנעד
 ?ֵאװדַא ןַא ןיא טעּברַאעג ןַאד ,ירוי ר"ד
 :ַאקָאװדַא יד .עירָאלעצנַאק רעשיטַאק
 :ַאּב טינ רעּבָא םיא טָאה טעּברַא עשיט
 רע טָאה םורַא רָאי 4 ןיא ןוא טקידירפ
 ןצנַאגניא ךיז ןוא ריא ןופ טגָאזעגּפָא ךיז
 :עג ןוא רעשירַארעטיל רעד ןּבעגעגּפָא
 ?מיג סלַא ךָאנ ,טייקיטעט רעכעלטּפַאשלעז
 =לַאנָאיצַאנַא טריפעג רע טָאה טסיזַאנ
 ?וקעג ןילַא ךיז ןופ ,עיצַאטיגַא עשידיי
 ,ןעלצרעה רַאפ ךָאנ טייצ עגנַאל ַא ,ןעמ
 :וצ 1883 ,םזילַאנָאיצַאנ ןשיטסינויצ םוצ

 :ינש השמ ןוא רעריּב ןבואר טימ ןעמַאז |
 :טסע ןיא ןטשרע םעד טעדנירגעג רער
 "המידקח ןייארַאפ ןשיטנעדוטס ןשידיי ךייר
 :נעלָאמס ץרּפ ןּבעגעג טָאה ןעמָאנ םעד)
 טימ ןטערטעגסױרַא זיא סָאװ  ,(ןיקס
 ןוא עיצַאנ רעשידייַא ןופ ןויער םעד
 וצ ידּכ ,י"א ןיא גנוּבעלפיוא ריא .ןופ
 ןשיטסיניצ:לַאנָאיצַאנ םעד ןרידנַאגַאּפָארּפ
 =סיורַא ,ץנעגילעטניא רעד ןשיוצ קנַאדעג
 ,שטייד ןיא ןטפירשטייצ ייר ַא ןּבעגעג
 ךעלטנכעווייווצ ,561091670402102ו0ת יו
 ןוא 86 -- 1884 ,ךעלטנכעוו ךָאנרעד ןוא
 =עגסיוא טָאה ,188. '/ס165218 ,93--0
 ױזַא ,סעירָאעט עשיטסינויצ יד טעּברַא
 טלעטשעגסיױרַא רעטעּפש ןענייז ייז יו
 ,ןסערגנַאק עשיטסינויצ יד ףיוא ןרָאװעג
 יד טימ טצונַאב רעטשרע רעד ךיז ןוא

 רעשיטילָאּפפ ןוא "םזינויצצ רעטרעוו |
 םעד ןופ ןיז ןקיטנייה םעד ןיא "םזינויצ
 רענעי ןופ ס--ּב ןעגנֹויושנָא יד ,טרָאװ -
 ןטסטלוּב רעייז ןעמוקַאּב ןּבָאה הפוקּת
 16 021100206 3016- ןייז ןיא קורדסיוא
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 :געק ךיוא ןיוש זיא סע ואוו ,1896 ןיוו
 ןעעדיא יד ןיא ךיז ןטפעהַאּב ןייז קיט
 ןיא .םוילַאיצָאס ןוא םזינרעדָאמ ןופ

 ןיא טריפעג ..ּב טָאה ,97--.1892 ןופ ךשמ
 עקרַאטש ַא עיצילַאג ןֹוא ןילרעּב ,ןיוו
 ַאנ ןשידיי ןראפ עיצַאטיגַא עכעלדנימ
 רעשידי רענעגייא ןַא רַאפ ,םזילַאנָאיצ
 (עיצילַאג ןיא טרפּב) דנַאל ןיא קיטילָאּפ

 יןענייארַאפ ייר עצנַאג ַא טריזינַאגרָא ןוא

 ןשיטסינויצ ןטשרע ןיא טקילײטַאּב ךיז
 רענײא ןעיעג ןכלעװ ףיוא ,סערגנָאק-
 ןטשרע םעד ןיא ןוא ,ןטנערעפער יד ןופ
 ןופ רַאטערקעס = לַארענעג ןעוועג רָאי
 יַאֹּב רעטנעענ ךיז ,ָארויּב ןשיטסינויצ
 ןענופעג ןוא ןדי=חרזמ יד טימ טנעק
 ,1898 רע זיא ,קלָאפ קידעּבעל ַא יז ןיא
 רעד ןופ סױרַא ,סערגנַאק ןט:2 םעד ךָאנ
 ַא ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ

 סױרַא ןּבױהעגנָא ןעלקיטרַא ייר רעצנַאג
 םעד ןופ קיטקַאט רעד ןגעק ןטערטוצ
 =סיוא ןייז ןגעק ןוא םזינויצ ןשיטילָאּפ
 :געמ טינ זיא תולג ןיא זַא ,טקנוּפ-סגנַאג
 ןיא ןּבעל שידיי לַאנָאיצַאנ ןייק ךעל
 זיא טייקיטעט ןייז ןופ דָאירעּפ םענעי
 ןופ תוחֹוּכ עלַא זַא ,גנּוױשנָא ס -- ּב
 ףיוא ןרעװ טדנעװעגנָא ןפרַאד קלָאפ
 ?תולג יד ןיא ךיז ןגָאלשרעד וצ
 סָאװ ,ןעגנוגנידַאּב עכלעזַא וצ רעדנעל
 ַא ןופ טייקכעלגעמ יד ןרעכיז םיא ןלָאז
 ייברעד ,ץנעטסיסקע רעלַאנָאיצַאנ:רוטלוק
 ץענערג עגנערטש ַא ךרוד .ּב טריפ
 =ברעמ יד ןוא ןדי:חרזמ יד ןשיווצ
 ענײז עטשרע יד עכלעװ ןופ ,ןדיי
 =סנבעל .עשיפיצעּפס ערעײז ּילוצ
 ןופ רעגערט עקיצנייא יד ןעגנוגנידַאּב
 ןעמוקעג ,רוטלוק רעלַאנַאיצַאנ רעד
 ,םזילַאנָאיצַאתולג םוצ ךיז ןופ ןײלַא
 רַאפ ךַארּפש עשידיי יד .ב טנעקרענָא
 ?שידיי ןופ תודוסי:טּפױה יד ןופ םענייא
 1902 טניז טריטיגַא ןוא ןּבעל ןלַאנָאיצַאנ
 ןעלקיטרַא עקילייצמוא ןיא שידיי רַאפ
 ריא קידנכיירטשרעטנוא ,ןגָארטרָאפ ןוא
 *עג רעד יּבגל טייקידעּבעל עכעלריטַאנ
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 ,שִיערּבעה םעינ םעד ןופ טייקטלצניק
 שידיי ןופ עעדיא יד ןרידנַאגַאּפָארּפ וצ
 . 1904 טרישונַארַא ,ןדיי:ברעמ יד ןשיװצ
 רע ואוו ,?ןטגװַא עשידייא יד ןיוו ןיא
 ?עפער ןּבָאה רעגנעהנָא ענייז ןוא ןיילַא
 .ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןגעוו טריר

 :טפירש עשידיי ןופ קרעװ טנעיילעגרַאפ
 קעװצ םענעגייא םעד ּבילֹוצ ,רעלעטש
 עקינײא שטייד ףיוא טצעזעגרעּביא ךיוא
 ײּב טקריוועגטימ 1905 ,קרעװ עשידיי
 - עשידייז ןייארַאפ םעד ןופ גנודנירג רעד
 ?נעדוטס ןטשרע םעד---ןיוו ןיא "רוטלוק

 07--1906 ,שידיי רַאפ ןייארַאפ ןשיט |
 . עקיגנעהּפָאמוא ַא ןיוו ןיא ןּבעגעגסױרַא

 טרידידנַאק 1907 ,אסגס 2198. טפירשנכָאװ
 :סע םוצ טַאטוּפעד סלַא עיצילַאג ןיא
 רעלַאנָאיצַאנ ַא ףיוא טַארטכיײר ןשיכיירט
 ,ילַאװ רערעגנעז ןיא ןעמוקעג ,םַארגָארּפ

 סעיצַאניכַאמ:לַאװ עשיליופ ּבילוצ רעּבָא
 ,עקירעמַא טכוזַאּב 1908  ,ןלַאפעגכרוד
 ?רוטלוק ןגעוו ןטַארעפער ןטלַאהעג ואוו

 רַאפ טריטיגַא ןוא ןגַארּפ עלַאנָאיצַאג |
 .עשידיי ַא  ןפורפיונוצ רַאפ ןוא שידיי

 .=ַעפנָאק עקיזָאד יד .; ץנערעפנָאק:ךַארּפש |
 ?יױרָאפ ןטלייוװעגסיוא סלַא ,ּב טימ ץנער

 טסוגװַא ףוס ןעמוקעגרָאפ זיא רעצ |

 ײעגנָא טָאה ןוא ץיוָאנרעשט = ןיא 1908 |
 ןגעוו עיצולָאזער עטסואווַאּב יד ןעמונ

 םענופ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ַא סלַא שידיי
 ןיא טצעזַאּב ךיז ןַאד .קלָאּפ ןשידיי
 רידװ ןּבעגעגסױרַא .טרָאד ,ץיװַאנרעשט

 ,ןרעמונ 6 ,1908) "טַאלּבנעכָאװ סמיוּבנריּב
 שעפנַאק רעד ןופ ןטכירַאּב עיונעג טימ
 ,(ןרעמונ5 ,1910) 025 עסוא ןוא (ץנער
 :רעטַאעט ןשידייז םעד טעדנירגעג 9
 םעד ןּבײה וצ קעווצ ןטימ "ןייארַאפ
 =עג ללכּב ,עניּב רעשידיי רעד ןופ בצמ-

 .לוק עקידעּבעל ַא ןלעטשנגעקטנַא טווּורּפ
 :ַאּפ-שינַאכעמ םעד יּבגל טייקשידיי:רוט
 ברע ,םזילַאנָאיצַאנ ןשיטסינויצ ןשיטיל

 1911 ךיירטסע ןיא גנולייצסקלָאּפ רעד
 . .רעשידיי רעד רַאפ עיצַאטיגַא יד טריפעג
 - ףיפ ,ץיװָאנרעשט טזָאלרַאפ ןַאד ,ךַארּפש
 רעדנעל יד רעּביא ןרָאפעגמוא םישדח
 ?רַאװ טכוזַאּב ,דנַאלסור ןקיטלָאמעד ןופ
 =סָאמ ,ּב"טּפ ,עגיר ,ענליוו ,זדָאל ,עש
 ןגעוו ןטַארעּפער ןטלַאהעג ,וועיק ,עווק

 ןוא ךַארּפש עשידיי ,םזילַאנָאיצַאנ?תולג
 :םיֹוא גנורעטסײגַאּב טימ ןוא ,רוטַארעטיל
 :עג:לַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעג
 .וצ .ץנעגילעטניא ןוא טנגוי רעטמיטש
 ןּבױהעגנָא ןיוש ךיז טָאה טייצ רענעי !

 ;נָא ענייז ןיא ךָארּברעּביא ַא ןקרעמוצנָא
 ןשיטסילַאירעטַאמ ןייז ןופ ןוא ,ןעגנּויוש
 רעמ ןוא רעמ ץלַא רע זיא םענַאּביטלעװ
 ןעגנומיטש ןוא ןעעדיא יד וצ רעּבירַא
 ,טייקשידיי רעלענָאיצידַארט-זעיגילער ןופ
 :ַאּב ךיז ,דנַאלסור ןופ ןעמוקעגקירוצ

 =עפער ןוא ןּבירשעג ,ןילרעּב ןיא טצעז !
  ןעמעלּבָארּפ עזעיגילער ןגעוו יא טריר
 ,ןעעדיא .עלַאנָאיצַאנ:תולג יד ןגעװ יא
 :ַאּב קיניװ טלָאמעד ךָאנ ןענייז סָאװ
 ,הנומא רעיינ ןייז ןופ ןרָאװעג טריר
 .טַאהעג טֹוג ןיוש ךיז ,טיצ רענעי וצ
 ךיז ןּבױהעגנָא ,שידי טנרעלעגסיוא
 עשידי ןיא רעטפָא ןקילײטַאּב וצ
 ןייז דובּכל ךיז טָאה 1914 ,ןטפירשטייצ
 .+יצעּפס ַא ןפַאשעג גָאטסטריּבעג ןטס0
 טָאה סָאװ ,טעטיטָאקײליּבוי--ּב רעלע
 ןריפוצכרוד עּבַאגפיױא יד טַאהעג ךיוא
 עלעירעטַאמ יד ןרעכיזרַאפ וצ עיצקַא ןַא-
 ?רעקנעד ןטמירַאּב םעד ןופ ץנעטסיסקע
  ,רעפמעק ןלַאנָאיצַאנ ןוא טסיצילּבוּפ
 =טלעװ רעד ןופ ךָארּבסױא רעד רעּבָא
 =עגנָא יד טכַאמעג טשינוצ טָאה המחלמ

 ןענעייז ןיז יירד ענייז ,עיצקַא ענעּבױה
 .ןשיכיירטסע ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא
 / ,ייז ןופ רעטסגניי רעד ןוא ,רעטילימ-

 .-ןיװ ןיא 1894 3/1 ,ּבעג) .ּב לאירוא
 ןוא טסיעסע רעשטייד רעלופטנעלַאט ַא
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 רעקיפַארג ַא ;רעקיּפַארג ַא ןוא רעטכיד
 טָאה ,(.ּב םחנמ רעדורּב ןייז ךיוא זיא
 -.סופ ַא ןרָאלרַאּפ ןטכַאלש עקיטולּב יד ןיא |

 .,המחלמ=טלעװ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 ,ןיװ ןיא טכַאמעגכרוד טָאה .ּב עכלעוו
 עיינ ןייז טריזילַאטסירקעגסיוא ךיז טָאה
 =לופ ַא טײטַאּב עכלעוו ,גנויושנַא;טלעװ
 :ץהאויּב ןייז טימ סייררעּביא ןקידנעטש
 עלַאנָאיצַאנ?שידיי יד וצ גנולעטש רעקיר
 ?קירוצ ןקידנעטשלופ ַא ןוא ןעמעלּבָארּפ
 ,הנומא רעשידיי רעטלַא רעד וצ/ רעק
 :ַאּב?השודק עשידיי וצ ןוא טייקשידיי וצ
 טָאה ןעעדיא עיינ ענייז ."ןעגנוּבערטש
 לכיּב ןייז ןיא קורדסיוא ןַא ןּבעגעג רע
 ?ןושל ןוא שידייי ןיא) "םילועה ירבדח
 (1917 ןירּב ,לקיה סקַאמ ג'פ ,שדוק
  עגַאלפיוא עט:3) 0060 ע0/4 ןיא ןוא
 סרּבחמ ןיא ;1919 ,ןיוו ,טיוועל .ר ג"פ
 ,"קלָאפ סטָאגײ ט"א גנוצעזרעּביא רעשידיי
 עסזג 1ס/- .,(1920 ןילרעּב ,"ג"פ:טלע יי,
 2לצ ,אז26װט ג"פ) 8615 2גמװ (8

 יּפַאנַא ןופ+ ט"א שידיי ןיא ;5679 ךיר
 ?טנעגויח ןיא ,"ןימאמ ַא ןרָאװעג סרוק
 ?מערפ ןיא ; ןעגַאהנעּפַאק .ּב 1 ,"עמיטש
 ,(שיערּבעה ףיוא ךיוא גנוצעזרעּביא רעד
 :לַארטנעצ ג"פ) 'יןעדֹוי ייּב תולג ןיאח
 (פ'רת ףןיריצ ,"לארשי תדוגאז ַארויּב

 ,שטייד ןוא שידיי ןיא ןעלקיטרַא ייר א ןוא
 :עג טָאה ס--ב גנודנעוו עייג עקיזָאד יד
 טלעװ רעשידיי רעד ןיא םשור ַא טכַאמ
 בעג וּתעשֹּב טָאה עסערּפ עשידִיי יד ןוא
 .םעײג םעד ןעלקיטרַא ייר ַא טעמדיוו
 ןיא םינָאדוועסּפ רערעלוּפַאּפ ןייז) רחא
 טייקיטעט ןייז ןופ הפוקת רעטשרע רעד
 רעטניװ ,(רחא והיתתמ ןעוועג זיא

 סלַא ,"לארשי תדוגאח ןיא ןײרַא ט"ערּת
 רָאי ּבלַאה ַא טניואוועג רַאטערקעס ריא
 21 - 1920 תוחילש ריא ןיא ,ךיריצ ןיא =

 ןוא דנַאלגנע ,עטיל רענװָאק טכוזַאּב
 | :ַאגעלעד-הרוגא רעד ןופ ךילגטימ סלַא
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 ,יקצַאלּפ ןד יר ברה טימ ןעמַאזוצ) עיצ
 'ר ברה ,רעציּפש למעל רשא 'ר ברה
 :סעדליה ריאמ ר"ד ברה ןוא וועל ףסוי
 ןייק ןעמוקעגקירוצ ,עקירעמַא--(רעמייה
 רעד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז .ּב טָאה ,עּפָאריײא
 רעטייוו רעּבָא ,הדוגא רעד ייּב עלעטש

 דילגטימ רענעּבעגעגרעּביא ןַא ןּבילּבעג
 ןופ רעריפ עשיעדיא יד ןופ רענייא ןוא
 רעשיסקָאדָאטרָא טסקע רעקיזָאד רעד
 עריא ןיא טקילײטַאּב ךיז ,עיצַאזינַאגרָא
 1924 רעמוז ,ןרָאפנעמַאזוצ עטסקיטכיװ
 ןטַארעפער ןטלַאהעג ןוא ןליוּפ טכוזַאּב
 1923 טניז טניואוו .עשרַאװ ,ןדָאל ןיא
 עטספיט יד ןופ ענייא -- ,גרוּבמַאה ןיא
 ןטייקכעלנעזרעּפ עטסטנַאסערעטניא ןוא
 / יֵלֵג ןופ ןַאמ ַא ,םוטנדיי םענרעדָאמ ןופ
 סָאטַאּפ ןסיורג ,טנעמַארעּפמעט ןקידנע

 :געד ןופ טפַארק רעשיטילַאנַא רעטרַאש ןוא
 ןגעק רעױיטלָאװער רעקידנעטש ַא ,ןעק
 יז רַאּפ ,ּב זיא ,ןעגנוניימ ענעמונעגנָא יד
 ?עלעטשטפירש ןייז ןופ רַאי 40 רעּביא
 טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעשיר
 רעריפטרָאװ ןוא רענָאיּפ רעד ןעװעג
 גנוגעװַאּב-סנַאסענער רעשידיי ועד ןופ
 -- תוגררמ ןוא ןעמרָאפ עריא עלַא ןיא
 . שיִלֲאֹּפ ןוא םזינויצ-תּבח ןופ ןּביוהעגנָא
 .גָאטװַא ןטימ טקידנעעג ןוא םזינויצ ןשיט
 :ידיי ןֹוא םזילַאנָאיצַאנ:תולג ןשיטסימָאנ
  ?ַאּב ןלַאנָאיצַאנ םעד קידנקעװ ,םזיש
 ןשִיעּפָארײא;ברעמ םעד ןופ ןייזטסואוו
 טקעדטנַא םיא רַאפ רע טָאה ,םוטנדיי
 יד ןֹוא קלָאפ עשידיי עקידעּבעל סָאד
 ןרָאװעג זיא ,ךַארּפש עשידיי עקידעּבעל
 םעד ןופ רעטיר רעלעדײא רעדז
 :סיוא סוָאנּבוד .ש טיול) "םוטנדיי:חרזמ
 ךיױא קיטײצכײלג טָאה ןוא (קורד
 ףױא העּפשה עסױרגַא ןעוועג עיּפשמ
 ?טנַא ,ץנעגילעטניא רעשידיי=חרומ רעד
 ;ןטלוק עצנַאג יד ריא רַאפ קידנקעלּפ
 .ציצַאלימיסַא רעד ןופ טייקירעדינ עלער

/ 
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 ןּביולג םעד ריא ןיא קידנצנַאלפנייא ןוא
 יליפַא ,תוחוּכ:סקלָאפ עקידעּבעל יד ןיא
 סלַא לוגליג ןקיטסייג ןטצעל ןייז ןיא
  עיסקָאדָאטרָא רעשידַײ רעד ןופ רעריפ
 ?עטסײגַאּב ןייז ןּבילּבעג יירטעג .,ּב זיא
 ,תוחוּכ:סקלָאפ עקיזָאד יד רַאפ גנור
 ןטספרַאש םעד ףיוא קידנּפמעקַאּב ןוא
 יד ,"ןטסילַאנָאיצַאנ:םיליּכשמ, יד ןפוא
 ןכַאמ ןליוו סָאװש ,ןטסינויצ עשיטילַאּפ
 רעדָא קרָאײװנ עיינ ַא םילשורי ןופ
 ןליו סָאװחװ ,ןטסיערּבעה יד ,"ןילרעּב
 עלַא יװ ןייז אמטמ ךַארּפש עקילייה יד
 ןייז רע טָאה ,וו"זַאא "ןכַארּפש ערעדנַא
 ןיא) םעלּבַארּפנכַארּפש רעד וצ גנויצַאּב
 .(1919 ענװָאק ןיא טַארעּפער ַא םענייז
 זנוא זיא שיערּבעה? :ױזַא טרילומרָאפ
 ,ּביל

 ןדיימוצסיוא גנוּבערטש ןייז ןיא רע טָאה
 רעשטייד רעד ןופ רוּפש ןטסדנימ םעד
 :טע ,ןקיטרַאנגיײא ןַא ןפַאשעג ,ךַארּפש
 ,ןדנצנעלג ךָאד רעּבָא ,ןטלטסניקעג סָאװ
 ענייז ןופ ,ליטס ןשידיי ןדלימ ןוא ןלעדייא
 רעּביא שטייד ןיא ןטעּברַא עקילָאצמוא
 רעניילק ַא) עיגילער ,קיטילָאּפ ,,רוטלוק
 :עלבָארּפ עשידיי:טינ רעּביא ךיוא לייט
 (רוטַאנ רעשיטסירטעלעּב ןופ רעדָא ןעמ
 אט90ס68/- ,ּב 2 יד ןיא טלמַאזעג ןענייז

6 800090000 20 80001060 6} 

 עוויטַאיציניא רעד טיול ןּבעגעגסױרַא)
 ?דנַאהכוּב רעד ןופ ג"פ ,טעטימָאק ַא ןופ

 ,טוהָאק ר"ד ןוא םיוּבנריּב ר" גנול
 ,(397 ןוא 336 ז"ז ,1910 ץיװָאנרעשט
 טומ 006 1608460 .ּב םעד ןיא ןוא

 ,ןילרעּב "ג"פ ? טלעווװ ,ןעייסע עשידיי)
 רעירפ ןיוש ייר ַא ץֹוחַא ,(184 ז"ז ,0
 . םסמ 084- ךיוא יוו ,ןרושָארּב עטנַאמרעד
 שץסֹז 66ז0 ןוא ןטססמ 10 8600 (1015)

 ןופ עגַארפ רעד ןגעוו) 3 200 סז91זזג
 / ,רעגנעז ל ג"פ ,עיצַארגימע רעשידיי

 .-- ,"טלָאה רימ ןּבָאה שידיי ןוא
 ,1906 םורַא שידיײ ןּביירש ןּבױהעגנָא

 סייז ןעלקיטרַא עשידיי ענייז ;(9 פ"פ

 / םרָאפכוּב ןיא טלמַאזעג טינ רעדייל ןענ
 ענעדיײשרַאפ רעּביא טייזעצ ןענייז ןוא
 ןיא טּפױהרעד ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ

 --1912 ,ענליוו ןוא ּב"טּפ ײטלעוו ,דויא רעד
 ,"טַאלּבעגַאט ,דייא ,ײטנעמָאמח ,"טנייה, ,4
  צָאק ןיא ,ןעגנוטיײצ עשיצילַאג ןיא ,י"נ
 .ךוא וו"זַאא "טַאלּבנכָאװז רענעגַאהנעּפ
 .=סיֹוא עשיסקָאדָאטרָא יד ןיא סנטצעל
 גָאט רעװעשרַאװ םעד ןיא טרפּב ,ןּבַאג
 =כוּב ןיא ,23 -- 1922 ,"דוי רעד טַאלּב
 םֵארּב עקינייא זיולּב סיורַא ןענייז םרָאּפ
 ןיא ןּברוח רעטיװצ רעדײ יװ ,ןרוש
 עדמערפ ,1899 וװעשטידרַאּב) "םילשורי

 / גָאס יד יב דניקפיטש סָאד" ,(זרעּביא
 ?ביּב עשידוי, ג"פ ?) "ןעטַארקָאמעדלַאיצ
 ,(זרעּביא עדמערפ ,1905 ּב"טּפ ,"קעטָאיל
 ,ץישפיל ,ש ג"פ) ײשידוי ןופ סוחי רעדח
 - טגערפעגּפָא ןרעו סע ואוו--1913 ןילְרעּב
 ןיא שידיי ןגעק תונעט עטסקיטכיוו יד
 ןופ .(תובושּתו תולאש ןופ םרָאפ רעד
 שידי ןיא קרעװ .עשיטסירטעלעּב ענייז
 סנרעטלע יד רַאפײװ עסעיּפ ןײז זיא
 ןרָאװעג טריפעגפיוא (דליּבנטיז) ."דניז

 =קַאנײא ןייז ךיוא ;רעטַאעט ןשידיי ןיא

 ךופ ןּבירשעג זיא 108 םומ 52/0/00 רעט

 ןעגנוצעזרעּביא ענייז ןופ ,שידיי ןיא םיא
 ןענייז רוטַארעטיל רעשידיי רעד סיוא
 -- ץרּפ .ל .י :םרָאפכופ ןיא סױרַא
8 212281302860 819860/28116. 

 -אטפםסש3016 ,(1905 ןילרעּב ,"ג"פ ,דייז)
 ףרַאכיר ג"פ) (3690081001608 306 51:2268 |

 - ?סועפוזמוזסװס } (1909 ,גָארּפ ,סײדנַארּב
 םולש ;(1914 "ג"פ ,דַײװ) םז23ת!0968

 ,"ג"פ ,דייש) חג 1006 66 ע36--ׁשַא
 .סופ 11696 תזסשזװ?--קילערָאג ,ש ;(3
 סוס סזוסזסמס--ע"ש ;(1913 "ג"פ ,דיי)
 ףךיוא טָאה ,(1914 "גיפ ,דיײ) 1
 / =כיד עשידיי רעּביא סעיזנעצער ןּבירשעג
 0 ,ו"זַאא רעטַאעט ,רעט
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 זיא .ּב רעּביא רוטַארעטיל יד

 יסגנוטײצ .ריש א ןָא ץוחַא ,שטײד ןיא טרפּב
 9 ,גרעּבניצ ;ןענענײצרַאפ וצ זיא ,ןעלקיטרא
 ,רעגינ .ש 1 1899 "ףסאיחא , ,יקסוװעשטידרעּב 41
 ,תובשחמילעּב ;} ש1--/ 1914 ,'טלעװ ,דֹוי,

 -ײץרעמ ,1914 1216 116181211 ;11 *ןעטפירש ,

 יַאד עשירָאטסיה ןוא ןעלקיטרַאיײליּבוי טימ) יַאמ

 ,יקסנילבול לעומאס ,דָאהּב סקַאמ ןופ ןטנעמוק
 ,ןעזייר .א - ,גרעּבמָאנ .ה

 ר"ד ,ןינַא ,מ ,ןאמפיוק ,מ ץירפ ,טָאררעּבליז

 ,א ,ןאמרעה ָאעל ,וָאנּבוד ,ש ,ןַאמגרעּב ָאגוה
 ,רעלגַאנ םײח ,רע"מ סקַאמ ה"ז ,סירוי/ .ס

 לואש ר"ד ,טרָאּפָאּפַאר לאומש ר"ד ,קינשזורדָאּפ

 ;(.דנַא ,א ןאמסיײװ ףסוי ,סיורטש גיוודול ,לַאקָאס
  דובּכל ּב"מזַא) עסזג ֿפוממ 46: ןט06מ!טזוג5

 ןַאלּפַאק והילאפםהרבא ןופ ןּבעגעגסױרַא ,.ּב ןֵּתַנ

 ז"ז ,1925 .פ"פ ,ג"פיןומרח ,ױדנַאל סקַאמ ןוא

 ,ןָאסּבָאקַאי .מ ףֶלָאװ ןופ לײטנָא ןטימ 227

 ,לעזײמ ףסוי ,לעװייפ דלָאטרעּב ,ץטערק ףלָאדַא

 ,ןאמרעה ָאעל ,װָאנּבוד ןועמש ,טרָאּפָאּפַאר לאומש
 ,יודנַאל סקַאמ ,ךַאּבעלרַאק ףסוי ,ןהָאק סנַאה
 ,רעּבוּב ןיטרַאמ ,טומעגלהָאה ףסוי ,ןהָאק סחנפ

 ,גרעּבנײװ בקעיילאיחי

 ,ןַאלּפַאק והילא םהרבא ,קנומ
 ,רעללימ טסגרע ,גָאט דרַאנרעּב

 ,םיוּבנריּב המלש

 ,ןָאמיס טסנרע

 / ינעלשטיײד ָאעל ,ךאברעױא השמ ,סײװ טרעבַאר
 ,םיובנריּב לאירוא ,גרעּבספלָאװ רַאקסָא ,רעד

 ,ןינגע .י .ש ,גײװצנעזָאר ץנארפ ,ליעװ ןַאמרעה

 =ָאלג טרעּברָאנ םוחג ,ןהָאק לימע ,דָארּב סקאמ

 עיפַארגָאילּביּב רעקידנעטשלופ ַא טימ ןוא ,רעצט

 ;(שיערּבעה שידיי ,שטייד ןיא ןטפירש ס --ב עלא ןופ
 גָאטסטרוּבעג ןעטסגיצכעז םוצ ךוּביםואעליּבי

 ,1925 ,עשרַאװ ,"ןורשיג ג"פ) *.ב ןתנ ר"ד ןופ

 --,ּב נג ןופ--תונורכז ןוא עיפַארגָאיּב { :197 זיז

 יסעפ ןויצנב ר"ד ,העל ףסוי ,עיפַארגַאיבָאטױא

 רַאליּבוי ןרעּביא 11 ;שטיװרוה היבוט ברה ,רעל
 ןויצנב ,שטיװרוה היבוט ברה ןופ--הטיש ןַײז ןוא
 יעצמעינ ,ל ר"ד ,ןאמטוג ,* ,מ ברה ,רעלסעפ

 ,ןַאמדירפ ,ז .א ,רעטסוש .ז ,הדוהייבר ,שטיװ

 ייבי םוצ 11! ;ןאעלרָא .ל ,י ,אקשטאּב והילא

 המלש ,טומעגלוָאװ ףסוי ןופ--טעמדיוװעג םואעל
  השמ ,רעדיל--שנירּב ,ןאמרהע המלש ,םיוּבנריּב
 ,ינויצ ןוקיסקל ;ןרפוסה ןתנ ,ךאברעיוא

 -- 1891 2400 המלש םיוּבנריּב
 רעטסטלע ,ןיוו ןיא .ּבעג (

 לוש :רַאטנעמעלע טכוזַאּב ,ּב ןּתנ ןופ ןוז
 ,עיזַאנמיג ןוא

 ,סיורג רעײז

 2כעט רעניוו רעד

 ,לושכיוה רעשינ
 רעד ןיא 19--1915) -,ג .מ ,שּבױט לּבײל

 - שײטַאּב ףיז / יימ

 + ףיאמ ,םײהנעזָאר בקעי

 14--13 וצ טנעקַאּב

 יא טקידנעעג עכלעוו

 ָאה ןרע בײז ן ץיװָאגרעש .ןּבָאה ןרעטלע ענייז ןיהואװ ,ץיוװַאנױעשט
 עשידיי ,1908 ןיא ןגיוצעגרעּבירַא ךיז

 =עּפש ןוא םייה רעד ןיא טנרעלעג םידומיל
 טרידוטש 12 -- 1910 ,ךיז רַאּפרעט
 ןיא רוטקעטיכרַא

 ירא רעשיכיירטסע

 רעד ןיא טקיל
 ןוא המחלמ:טלעוו
 : ?גואוורַאפ ןעוועג
 2עגנָא 1918 ,זלַאה ןכרוד ליוק ַא טימ טעד
 ןיא קיטסילַאטנעירָא ןרידוטש וצ ןּבױה
 :רעּב ,ךיריצ ,ןיוו ןופ ןטעטיסרעווינוא יד
 םעד ןעמוקַאּב 1921 ,גרוּבצריוו ןוא ןיל
 =רעסיד ןייז ןופ דנורג ןפיוא ר"ד לטיט
 1045 10601219006 06 212/00219006 עיצַאט

 ג"פ) -216060/ זמ 461 110150464 לכח6

 . ךיז ,1922 ,ןיַאהכריק ,לעדנָאּב ןוא ןהָאצ
 ךיז ךַארּפש רעשידיי רעד טימ -- 5

 דלַאּב .ּב טָאה ,רָאי !
 שידי ןופ ןצעזרעּביא ֹוצ ןּבױהעגנַא
 קרַאטש ךיז טּפיוהרעד ,שטייד ףיוא
 טײז רעשיגָאלָאליפ רעד טימ ןּבעגעגּפָא
 ןילרעּב ןיא 1912 טניז ,שידי ןופ
  =ץירפ ןופ רעטעּברַאטימ רעטנעָאנ ַא
 רע ואוו ,016 1615144 סנַאמּפיוק יכדרמ
 ךופ עיגָאלָאטנַאַא טכעלטנפערַאפ טָאה
 רענעגיא ןַא ןיא קיריל רעשידיי רעד
 -עּפס ,עצּפירקסנַארט רעכעלטפַאשנסיװ
 +יװקַארטוא רעד רַאּפ טסַאּפעגוצ לעיצ
 :ָאװ עשידיי יד ןופ ךַארּפשסױא רעשיטס

 .=ַאיד עשידיי ענעדײשרַאפ יד ןיא ןלַאק
 :עג יד ךיוא בגא טרעהעג םיא) ןטקעל
 ןיא שידיי ןופ ץיצַאקיפיסַאלק ענעגנול

 בַאיד--21 ןוא טקעלַאיד --ש ,טקעלַאיד--סי

 ?ברעמ יד ןענעקַאּב ֹוצ ידּכ ,(טקעל
 טריפעג ךַארּפש רעשידיי רעד טימ ןדיי

(10) 
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 2ַאמרָאפניא ַא לַאנרֹושז םעד ןיא ךיוא
 :רַאפ 1915 ,שידיי רַאפ גנולײטּפָא עוויט
 0121019006 (0זג/00024 646/ ןוס- טסַאפ

 ןענרעלנײלַא רַאפ --- 019006מ 5014006)

 עירעס רעד ןופ לײט רעט0:128 סלַא)
 .ַא  ,םוס ן;טח:+ 66 תסול6

 ,(188 ז"ז ,גיצּפייל -- ןיוו ,ג"פ סנעּבעל |

  עלעּבַאט עיונעג ַא ךיוא טלַאהטנַא סָאװ
 :עגסיוא ןַא ןוא ןעגנַאלק עשידיי יד ןופ
 .טימ ךוּברעטרעװ .שטייד:שידיי טנכייצ

 =רעּפ ןופ ןעמענ עשידיי ןופ המישרַא
 2ַאֹּב םגה ;רעטרע עשיפַארגָאעג ןוא ןענָאז
 ,ןקעווצ עשיטקַארּפ רַאפ זיולּב טמיטש
 ןטעּברַא עטסעּב יד ןופ ענייא סע זיא
 םעד ענונּב טרֿפּב ,טיּבעג םעד ףיוא
 .,שידיי ןשילױּפ:שיצילַאג ןופ טנעמעלע
 / סָאד ןוא ןעגנַאלק יד? לקיטרַא ןייז ןיא
 :ָאליּפ עשידייװ) "שידיי ןופ ןגיילסיוא -

 ןלעטשטסעפ טוורּפעג (111--11/ ?עיגָאל
 עשידיי יד ןריסקיפ וצ םעטסיס עײנַא |

 ַאידרעטניא ןופ דנורג ןפיוא ןקלַאקָאװ
 טצעזעגרעּביא טָאה ,ּפיצנירּפ ןשיטקעל
 ָאקיט? ןַאמָאר סדָארּב סקַאמ שידיי ףיוא
 ,"ג"פ:טלעווװ) "טָאג וצ געװ סעזַארּב
 ןּבעגעגסױרַא ,(296 ז"ז ,1921 ,ןילרעּב
 ןסעסמ טמ0 100006 6005 22/90װסזג

 עשיפַארגָאיּב--(1920 ,ג"פ רעקיּבלעזרעד)

 ןּבילקעגסיוא ,םירמאמ ןוא ןטנעמגַארּפ |
 ידּכע ,שדוק:ןושל ןופ טצעזעגרעּביא ןוא
 ריפניירַא ןַא םלוע ןקידברעמ םעד ןּבעג וצ
 ןשיריסח ןופ טלעװ רעתמא רעד ןיא
 :טימ טייצ עסיװעג ַא ."ןויער ןוא ליפעג
 ןופ ןַאגרָא ןכעלגעט םעד ןיא טעּברַאעג
 ,עשרַאװ ,"דוי רעדז --- "לארשי תדוגאזה
 ןעלקיטרַא עלעניגירָא ץוחַא ןכלעוו ןיא
 ןופ ןעלטיּפַאק עטשרע יד טכעלטנפערַאפ
 סלימַאה לקילג ןופ גנוצעזרעּביא ןייז
 - םוצ ךוּב:םואעליּבוי; םעד ןיא ,תונורכז
 ןתנ ר"ד ןופ גָאטסטרוּבעג ןעטסגיצכעז
 ןוא שידייא לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא ".ּב

 2 טרַאח

 יד טעדנירגַאּב רע אוו ,?"טייקשידיי
 :שיסקָאדָאטרָא ןופ שידיי ןופ טייקיטכיוו
 טצעזעגרעֿביא .טקנוּפדנַאטש ןזעיגילער
 :ף?נעמ ןופ קרעוו עטלמַאזעג שטייד ףיוא

 60! :דנעּב 5 ןיא םירפס=רכומ עלעד
 126 016 תוגתזס, 06 לטטמ56000
 1016 26068 6065 0106 86ת)גזה

 ,"ג"פ .דויחט) 11:0046 666 6

 טימ ןענייז עכלעוו ,(1925--1924 ןילרעּב
 .ןעמונעגפיוא גנונעקרענָא רעטסערג רעד
 / רעשטיײד רעסיורג רעד ןופ ןרָאװעג
 ןעלעדנעמ ןכילגרַאפ טָאה סָאװ ,עסערּפ
 ,רעללעק דירפטָאג ,ַאלָאז לימע טימ
 ?קעל 1922 טניז--.קַאזלַאּב ,סעטנַאװרעס
 =ינוֲא רעגרוּבמַאה ןיא שידיי ןופ רָאט
 ' ,טעטיסרעוו

 - ,15--14 .ז ,"ןעלּפַאטש , ,ךירנײװ .מ

 ,ּבעג ( ) ַאננַא ךָאלּב
 ןייק טרעדנַאװעגסױא ,עטיל רעד ןיא
 יז ראו ,עקירּפַא?םורד / ,גרוּבסינַאהָאי
 :יֵל גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא 1921 טָאה
 רעשיװטיל ַא ןֹופ עױעָאּפפ ט"א רעד
 ,"לעדיימ

 ---1853) לשיפ-םירפא ךָאלּב
 2ַאג ,ָאקנערַארָאה ןיא .ּבעג (

 ענעדיישרַאפ ןיא רערעל ןעוועג ,עיציל
 ?עגסױרַא .עינעמור ןיא ןלוש עשידיי

 ?שטייד ַא -- "םידומל ןושלפ ט'א ןּבעג

 =רענײֿפרעפ ןיאי) גנוצעזרעּביא עשירעמ
 . עדעי ,תישארּב רפס ןופ (יןָאגרַאשז ןעט
 =עדנוזַאּב א ןיא הרוטפה ריא טימ הרדס
 . 41895 ,שטיּבָאהָארד) רושָארּב רער

 --1879 ג1/טװ) קחצי ךָאלּב
 :יצַאה לטעטשניילק ןיא ,ּבעג (

 2ַאי רעד ּבילוצ .ּבוג רענָאסרעכ ,סעל
 דנַאלסֹור טזָאלרַאפ המחלמ רעשינָאּפ
 ,עיצילַאג ,לַאקָאס ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא
 ַא קידנריפ ,רערעל רעשִיערּבעה סלַא
 =עג 1905 טניז .םידיסח יד טימ ּפמַאק
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 רעדליּב ןוא ןציקס ,ןענָאטעילעפ ןּבירש
 ?שיצילַאג יד ןיא ןּבעל ןשיסור םנופ
 ?גָאטש רעגרעּבמעל) ןעגנוטייצ עשידיי
 ןוא (.דנַא ,א "גָאט; רעװעקָארק ,"טַאלּב
 ?לדנעלסור יד ןיִא ןּבעל ןשיצילַאג םנופ
 יו) ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא ןוא עש
 םרָאפכוּב ןיא .("ןעגרַאמ טוג+ רעסעדָא
 ירדנייא עשיכיסּפי) "עלהמשנ גנויַאז
 ז"ז ,1914 ,גרעבמעל ,"רעטָאפ ַא ןיפ עק

 המדקה סלַא ריש ןשִיערּבעה ַא טימ ;46
 םענעּברַאטשרַאפ ןייז ןֹופ דליּב םעד ןֹוא
 2עג זיא גנולייצרעד יד ןעמעוװ ,עלעגנַיי
 .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 1921 ,(טעמדיוו

 םעדע ,"טייצ רעדח ןיא טקורדעג ךיז

 ךיז ןענופעג 1923 טניז ,"רענַאקירעמַא
 ,עקיטכיזדניווש רַאפ םוירָאטַאנַאס ַא ןיא

 --1895 1| שריה ןײטשָאלּב
 ,טנגעג רענוװָאק ,ןַאדייק ןיא .ּבעג (

 וצ .רעדיינש ןעמערָא ןַא ןופ ןוז סלַא
 סנרפמ טזומעג ,םותי ַא ןּבילּבעג רָאי 2
 2עגּפָא טימ קידנענרעל ,רעטומ יד ןייז
 ,םירוחּביהבישי ןוא ךעלגניי:רדח ענענַאטש
 ןעּבעלװ ןיא טקורדעג ןכַאז עטשרע יד
 ּפ'א ריש ַא) 1912 "?טפַאשנעסיװ ןוא
 עלהׂשעמ-סקלָאפ ַא ןוא רעלומ יכדרמ
 2עג ,("הלגע:לעּב ּבייל:םוחנּתז ןזרעפ ןיא
 רַאפ ךעלדיל עשיריטַאס יבצ נ"א ןּבירש
 גָאמ/ ןיא "לעגיּפש ןעמֹורק* סלקנוט
 2נעברַאטשח רעדיל עירעס ַא ןוא "טנעמ
 2דא רעדעגעק ןיא "ךעלטדעטש עגיד
 ?טלעו רעד ןופ ּבײהנָא ןיא ."רעל
 רעצנַאג רעד טימ טקישעגסױרַא המחלמ
 ןייק עוָאנַאי ןופ גנורעקלעפַאּב רעשידיי
 :ָעל רעזנואא רעסעדָא ןיא = ,עניַארקוא
 ?רעד ערעסערג ַא טּכעלטנפערַאפ "ןעּב

 וװָאקרַאכ ןיא ןַאד ,"טעּב עיינ ַאװ גנולייצ
 ,"שידיאז ג"פ ןופ רָאטקערַאק ןעװעג
 רעזנואפ רעטַאעט ןרַאפ טצעזעגרעּביא

 ,ַאדלופ גיוודול ןופ סעידעמָאק "לקניוו
 ("רעקיטנַאמָאר רעדז) ןַאטסָאר דנָאמדע

 :וטש קיסיילפ ןוא

 / "מו ןיא טכעלטנפערַאּפ ,דנַא .א
 ,"אביקע 'רז עמעָאּפ ַא 11 "גניר-טסנוקש
 סשטייט השמ ןיא רעדיל ךיוא ןּבירשעג
 :וקעגמוא טינ ריש ,?גנוטייצ רעויָאקרַאכח
 - רעד ןיא ןענורטנַא ,טיילניקינעד יד ןופ ןעמ
 ןופ קילּבוּפער:ןקַאזָאק רעשיטַארקָאמעד
 - :ּפעהַא ןיא רערעל סלַא טעּברַאעג ,ןַאּבֹוק
 :וקעגקירוצ ,לושסקלַאּפ רעשיסור:שִיער
 ןיא ןטלַאהרַאפ ךיז ,זַאקװַאק ןופ ןעמ
 יןרעטשװ ןיא טעּברַאעגטימ ואוו ,קסנימ
 ,סדיויַאד .ה פ"א ךיוא ,?רעקעווא ןוא
 ןעמוקעגקירוצ 1921 ,דנַא .א שט--ד ,ה
 טעמּכ טקילײטַאּב ךיז ואוו ,עטיל ןייק
 יד ןיא ךיוא ,ןּבַאגסױא עשידיי ץלַא ןיא
 שצג ,"טייהיירפח ןוא "סדנוקז רעקרָאוינ
 .ַארעּפ ןוא עשיטסיצילּבוּפ ךיוא ןּבירש
 - ,וזַאא סעיזנעצער ,ןעלקיטרַא עשיגָאג
 ,דנַא ,א ןינעסעי ןופ םיריש טצעזעגרעּביא
 - "ּפערטנענוז ןפיואפ :םרָאפכוּב ןיא
 העּפשה רעקיטנעק רעד רעטנוא ,רעדיל
 רעשידיי רערענָאיצולָאװער רעד ןופ
 רעסיורג רעד ןופ טיײצ רעד סיוא קיריל
 ,1923 ,ענֹויָאק ,"טכילײ ג"פ) עיצולָאװער
 ג"פ) ןַאמָאר -- "ןעלגיּפש= ,(54 ויז
 1925 ,(127 ז"ז ,1924 ,עטיל ,"רוטלוקי
 - ,עגיטנעגרַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא

 רייא ז"ט -- 1840) רזוע ןײטשָאלּב
 ,רעטָאפ ןייז ,עילַאגטַאל ןיא .ּבעג (8
 טנרעלעג .רעכעלּבַא ןעוועג זיא .,רזעילא/

 .ענליװ ןיא ךיוא ,הבישי ןוא רדח ןיא
 =עג ךיז רָאי 15 וצ
 הלּכשה וצ ןעמונ

 ןוא שיסור טריד
 רעטעּפש ,שטייד
 ַא ןעוועג רע זיא
 - יצגןייזןיא רערעל

 ןוא טָאטשנגריױוב
 ' א ןטלַאהעג ךיוא
 ךייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ,טלַאטשנַא:לוש
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 .ןייז ןופ זיולּב טבעלעג רע טָאה .ןּבעל
 | +רעּביא טָאה רע .טעּברַא רעשירַארעטיל

 ,רוזחמ ןצנַאג םעד שיסור ףיוא טצעזעג | "ןעגירטניא .

  ,הדגה יד ,רודיס םעד

 וצ ךוּברעטרעװ ןשידיי = שיסור ַא טימ
 {  ,(ריא
 2עמ עשטייד ַא ,"הלולס ךרדּב--להנמהז

 "ןעיורפ עשידוי ריפ ךוּבכַאקי ַא ,עדָאט |
 ןּבעגעגסױרַא ןענייז ןטעּבְרַא עקיזָאד יד)
 2וצ ,(ענליוו ןיא ץ"מ ג"פ ןופ ןרָאװעג
 ;בעה:שידיי:שיסור ַא ךיוא טלעטשעגפיונ
 ןיא ןּבילּבעג) ךוּברעטרעװ שטיײד:שִיער
 טּפיוהרעד ,(רעגעלרַאפ ןייז ייּב די:בתּכ
 | ?ערג ןסַאּפרַאפ טימ ןּבעגעגּפָא ךיז רעּבָא
 ?רעד ןוא ןענַאמָאר ערענעלק ןוא ערעס
 - צגנָא ןּבָאה לָאז רע עכלעוו . ,ןעגנולייצ

 ,100 זיּב ןּבירשי טשרעוצ ןענייז יז ןופ
 םעײנ םעד רַאּפװ :ןעװעג טקורדעג
 .יםֹוא איד/ ןוא (1878 םורַא) יםעטסיז
 דלַאװג איד רעדָא רעּפּפָא עגידלוש
 ?צעל ;1880 ,.ט 3 ןיא ןַאמָאר) "םיכודש
 ןוא ץנַארקנעזָאר ג"פ ןיא עגַאלּפיוא עט
 ?נעזָאר ייּב ;1910 ענליוו ,רעצעזטפירש

 עג ךיוא זיא רעצעזטפירש ןוא ץנַארק

 ?טרָאטש אידח .ט 4 ןיא ןַאמָאר ןייז טקורד
 טרעו ָאד,) "הבוט לעּב רעדז ;("רעּביור |

 ןעמוק סױרַא ןעק סע סָאװ ,טרעדלישעג
 ַאיַאקסניאָאװ ןעכייוו סיוא ליוִו ןַאמ ןעוו
 ג"פ ,,ט 2 ןיא ןַאמָאר ַא--"טסָאגניױװַאּפ
 | 1881(1 ,גרוּבַאניד ןיא שטיװָאלעּפַאק יב
 .+סױרַא עלַא טעמּכ ןענייז עקירעּביא יד

 :ָאר יד :ונייהד ,ץ"מ ג"פ ןיא ןּבעגעג

 ?סניפ אידח ,(.ט 4) "ןהֹּב רעד, :ןענַאמ

 ;רַאפ רעד דליּב ןייאי) "טלעוו ערעט = |
 ײאנ רעד, ,(ט 4 ,"ןעטייצ ןענעגנַאג
 רעד ,(4 ,יט 2) "ןתח רעשידָאמ

 :רָאק רעד, ,"עלעּבײט איד ןֹוא ןושרַאק
 ַעכַאר עגוטולב יד רעדָא רעליפשנעט

 טסַאפרַאפ טָאה
 ,ןּבַאגסױא 2 ןיא) קיטַאמַארג עשיסור ַא
 .ןוא גנוצעזרעּביא רעשידיי טימ ענייא

 ט"א שיערּבעה ןופ ךוּבנרעל ַא

 ,"ַאקירעמַא
 :סירָאמוה ענייאמ) "הלּכ עגידרעצֹוא איד
 רָאטקָאד רעד רעדָא לעדיימ- עצרַאוװש | 4 גנולהאָצ רע עשיט'
 =רע .עשיטסירָאמוה ענייאפ) ."ףָאזָאליתפ-

 רעד ,(1925 עגַאלפיוא עטצעל ,,ט 3)
  .עשידָאמײנ איד רעדָא רעגָאינעיורפ

 .ענַאלְפיוא עטצעל ,,ט 4)
 - ,1894 ,,ט 2) "עקטעקָאק אידי+ ,3
 רעדָא עצרַאװש איד טימ עסייוו אידז
 ?רעּביא יירפ) "ןעדליװ ַא ןופ עּביל איד
 =רעפ ,ןעשיזיאָצנַארפ םעד סיוא טצטעז
  ,ט 2 ,"טעטייּברַאעּב ןוא טרעטיירּב
 ןופ קירוצ טרָאפ עשָאװד עגכיוו/ ,4

 רעדָא דלָאג עלעסעק סַאדװ

 אידח ,5 ,יט 20

 .ןיא ןײללַאװ ,(1894 .ט 2 ,"גנולהאָצ
 - .ט 2) "ריבג רעמרַא רעדָא ןײרַא רעייפ

 יןעּפָארט רערעטסיּב רעדח | 3( 

 ,ט 2 "גנולהאָצרע עשיטסירָאמוה ענייא;)

 .אקירעמַא ןיא רעלדעפ רעדח| ,(1894/
 רעדע ,"ןעקילג עשינַאקירעמַא איד נוא
 / 'ּפָאק 2 יד ןופ } ,דנַא .א (.ט 4) "סּבופ

 . ײז ןופ עקיניא) ךעלכיּב-השעמ ענעק
 חנמלא; :( 3 .ע ןלַאיציניא ענייז רעטנוא
 ןיא ּפַאלק א; ,"ןַאמ ןעגידעּבעל ַא/ ןופ
 עדָא ,תמ רעגידנעּבעל רעדי ,"רעקיוח
 - ?רעּביײװ:אייווצ רעד, ,"קינעלקה:ףּכ רעד
 ?יוט טרעדנוה איד, ,"ןחדּב רעד , ,"קינ
 . ףודיש רעד רעדָא ,הלּכ עגידלעּבור דנעז
 עלעגייפ יד, ,"םלוג רעד, ,"עּביל סיוא
 איד עצנירּפשפ "ןיגיולפעגקעװַא זיא
 ,"רהָאװ ןעפַא םולח רעד רעדָא ,תיחקּפ
 ער איד, ,"הלּכ עטריקַארּבעגסױא איד,
 !יטדָאטש איד רַאפ קעלפַא, ,"עדנָאט
 עשָאװד ענכיװ,  ,"הנותח עטייווצ איד,
 ,"טעסרָאק רעד, ,יַאקירעמַא ךָאנ טרָאפ
 ?כעלעג ַא ףיוא ןנַאמַא,  ,"ענעגושמ איד,
 ךיא, ,?ןייליירפ עטנַאגעלע סַאד, ,"רעט
 . טָאה הלּכ איד, ,"טרָא ןופ טיג ךיז רהיר
 . "ךיא טינ ןיּב ךיא רעדָא טַאהעג תועטַא
 עגנוי אידח ,"טלעוו רענעי ןופ לעּבײװ א ד,



 ןייא, /תוּתרבה אייווצ, ?קלָאפ ראָאּפ
 :השרד רעגידעּבעל רעד, ,'תמא העש
 ,?ףפייפַא  רַאפ ףפייפַא רעדָא ץנַאשעג
 ליוו לעּביײװ יד, ,"הּפוח רעד רעטנוא
 טליּפשעג איו רעדָא ןירעװ לעדיימ ַא
 רעדָא טָארקנַאּב רעד, ?טצנַאטעג יֹוזַא
 ,"טלעג ןייק | טינ ןוא בייוו ןייק טינ

 רעדָא םלוג רעד, ,"ךוהיש:קילג רעד,
 :יטולּב רעד, ,"םינתח איירד טימ תלַּלַא
 רעד, ,לעדיײמ:רעלטעג איד, ,"טג רעג

 ,דנַא .א ?סענכַאי המלש 'ר רעמויפ
 ןענייז ןגָאלרַאפ ערעדנַא ןיא תועמשמ
 ןַאמָאר) ?ןכדש סלַא ןהָאז רעד, :סױרַא
 רעד, ,(.ט 3) ?רעגיווש איד, ,(.ט 2 ןיא
 -רַאכ, ,"עּביל עשידָאמטנײה ןופ חול
 "לעדיימ:רעלטעּב איד, ,(י"נ) ?עטּביל
 טייצ ןייז ןיא זיא .ּב סגה -- .דנַא .א
 עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןעוועג

 םל:דגוש רעשידיי רעד ןופ רעייטשרַאפ
 ןוא ןענַאמָאר ענײז ןוא ,רוטַארעט
 2עג םויה:דע ךָאנ ןרעו ךעלכיּבהשעמ
 :סקלָאפ עטלקיװטנַא קינײװ יד ןופ טנעייל
 ,עיצילַאג ןיא טּפיוהרעד סנטצעל ,ןסַאמ
 ענייז גנוּבַאנַאּב עשירַארעטיל יד רעּבָא

 רעד .הגרדמ רעקירעדינ ַא רָאג ןופ זיא
 סיואכרוד טעמּכ זיא םיא ייּב טעשזויס
 ;קילגמוא ,ךודיש ,ןדג ףיוא טעדנירגעג
 יד ,ו"זַאא תנותח עכעל

 ןוא שלַאּפ ןדלעה יד ןופ קיטסירעט
 קידארומ זיירקנעעדיא רעד ,קידאמזוג

 נעט עשירערעלקפיוא יד ,טצענערגַאּב
 ַאּב-ךעלניילק ןוא ווָיַאנ = שידניק ןצנעד
 יד ןיא וליפא ,רָאמוה רעד ,שיטַאּבעל
 טנכײצַאּב ןרעװ סָאװ ,ןעגנולייצרעד
 :ַאמעג קרַאטש ַא ,עשיטסירָאמוה סלַא

 ;מוא זיא ליטס רעד ךיוא ןוא רעטרעט |
 ;ור טימ טשימעגכרוד קרַאטש ,ןפלָאהַאּב
 ןיא טרפּב ,שירעמשטייד ןוא ןעמזיציס

  גנולדנַאה
 . +ליש יד ,ךעלריטַאנמוא ךיז טלקיװטנַא
 :קַארַאכ יד ,טרעּפמולעגמוא זיא גנורעד

 | גָאלַאיד םעד ןיא ןוא ןעגנוּבײרשַאּב יד
 קידמשוגמ ןוא ךעלריטַאנמוא יד ןופ
 םעד ןופ רעײטשרָאפ עטריזילַאעדיא
 :ירעטקַארַאכ ,רוד "ןטריזיליוװיצפ ,ןגנוי
 ןייז זיא שידיי ףיוא קוק ןייז ראפ שיטס

 "קיטירק עשידיא איד רעּביא, לקיטרַא
 :דעּפ רעדע ןאמָאר םוצ המדקה סלַא)
 ףױא טלקיװטנַא רע או ,("רעל
 2 טפירש יז ןפֹוא ןווָיַאנ טסכעה ַא
 .טלעטש ןוא ןימאמ:ינא ןשירעלעטש
 :ךַארּפש רעד ףיֹוא ּפֶָא לעיצעּפס ךיז
 :לעװ ןיא ,ילּכ יד זיא סָאד ךַארּפש יד
 רעזעל םעד טגנַאלרעד טרעװ סע רעכ
 =רַאֿפ ַא טימ (ערעלנטיז יד) ןיצידעמ יד

 יִלֹּכ יד ףרַאד ,(גנולייצרע יד) גנוסיז
 טּביײרש סָאװ רעדח ןוא ,ערעּבױז א ןייז
 ,גיטכיר ןוא ןייר ןעּבײרש זומ ,שידוי
 :ַארג רעשטייד רעד ךָאנ ןעטכיר ךיז גוא
 איו ,טממַאטש .איז רעכלעוו ןופ קיטַאמ
 טלהעפ סע ואוו-.,זיא ךילגאָמ רָאנ טייוו
 ןעכיורּבעג וצ רעכיילג זיא טרָאװַא סייא
 רערייא ,סעׂשיארעה רעדָא סעשטיײדַא/

 יױזַא רעּבָא רָאנ ,ךַארּפש רעדנַא ןַא ןופ
 :רעפ לָאז רעזעל ןעשידוי םעד זַא ,טייוו
 - ,שטייד ןייק ןעק סע רע ,ןייז ךילדנאטש
 ;ןעּבײרש אוצ שידֹוי ןעגַאװ טינ ףרַאד
 =שימַא ןעמוקסיוא טעװ: ךַארּפש ןייז ןעד
 ,שלעװ רעדױקַא ,רעטרעװ ןופ שַאמ
 - ,רעועל םעד רַאפ דנעסָאטשּבַא זיא סָאװ
 - ?טנעק עשיטַאמַארג ענהָא גוא קיגָאל ענזָא
 ןעק ,שטייד ןופ סערעדנַאזעּב ,עסינ
 ,"ןייז טינ טַארעטיל רעשידוי ןייק ןעמ
 םעד ןגעק סױרַא ףרַאש ךיוא טערט רע
 ןּבָאה םיאנוש יד סָאװ ,ןָאגרַאשז ןעמָאנ
 ",ךארּפש רעזנוא וצ סַאה סיוא ןּבעגעג
 :רַאפ ֹוצ טייקיטיינ יד ףיוא:טזייוו ןוא
 :ַאד גיטכיוו יא יז לייוו . ,יז ןרענייפ
 ?ייר ןעשנעמ ןענָאילימ עלעיפ סָאװ ,ךרוד
 ,רעדנעל עטייוו עללַא ןיא רהיא ףיוא ןעד
 קיטַאמַארנַא טימ קיגָאלַא טָאה איז ,,.גוא
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 :עגַא טָאה נוא ,ןעכַארּפש עללַא איו
 ."רוטַארעטיל רעד ןיא הטרעוו - ןעסיוו
 :טנפערַאפ ךיא רע טָאה ןיז םעד ןיא
 =ידיי רעד ןגעוו ןעלקיטרַא רָאּפ ַא טכעל
 ןוא 1896 "הריפצה? ןיא ךַארּפש רעש

 עשידיי ַא ןלעטשפיונוצ וליפַא טווורּפעג

 '} טקידנערַאפ טינ ןּבילּבעג) קיטַאמַארג

 1890 ןיא---(ןוז ַא םענייז ייּב ךיז טניפעג
 רעשידיי ַא ןופ רָאטקַאדער ןעוועג .ּב זיא
 ,ןָאדנָאל ןיא סױרַא זיא סָאװ ,גנוטייצ
 .עשרַאװ ןיא רע זיא ןּברָאטשעג

 1 גג"ה ,וירפוסו וינּבר רוד

 -1579 11/ש1) לעַארזיא םולּב
 ?ַאגינרעשט ,ןישזעינ ןיא .ּבעג (

 ןייק טרעדנַאװעגסיױא 1887 .,ּבוג רעוו
 :יפ ,קרָאײוינ ןיא טניואוועג ,עקירעמַא
 ָאגַאקיש ןיא 1910 טניז ןוא עיפלעדַאל
 ?לגנִיי ךָאנ רעדיל ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא
 ענעדיישרַאפ ןיא ייז טקורדעג ןוא זייוו
 ,".ש .א .פ ,"סטרעוורָאּפ; יװ ,ןעגנוטייצ
 ,"ורָאקער רעשידיאח ,"גנוטייצ:דנעבאז
 עכעלגעט ,"טלעוו-רעטעּברַא .עשידיאז
 ײז ןופ לַאװסיױא ןַא ,דנַא ,א "טלעווח
 ענירגע ט"א םרָאפכוּב ןיא ןּבעגעגסױרַא
 ,(1922 ,ָאנַאקיש) "ןגייווצ

 -- 1887 1100 קחצי םולּב
 .ןופ ןעמָאנ רעטריטּפָאדַא (

 ;יכעשט ןיא .ּבעג גָאגָאװירק יי
 עילימַאפ ַא ןיא ,טנגעג רענדָארג ,עצווָאנ
 : ןעמערָא ןַא  ןופ
 ?עג ,הכאלמ:לעּב
 רעד ןיא טנרעל
 ,ת"ּת רעשלטעטש
 ןייק קידנּבָאה טינ
 . טגיט ףיוא ןשָארג
 :עג ,רינַאּפ ןוא
 טיירק טימ ןּבירש
 = ט.עװ יד ףיוא
 טרעדנַאװעגסױא 1905 .ןשיט יד ןוא
 טקיטפעשַאּב זיא רע וא ו ,עקירעמַא ןייק

 ךיז רַאפ ןּביה |

 טימ 1906 טריטויּבעד ,רעטעּברַא סלַא
 ןיא עציקס ַא ןוא ".ש ,א .פז ןיא דילַא
 =לגער ןָא ןַאד ןופ ואו ,"סטרעװרָאפװ
 טקילײטַאּב ךיז ,ןציקס טקורדעג קיסעמ
 ,ןּבַאגסױא ערעדַיַא עקינייא ןיא ךיוא
 ּב"מז ,"דנַאל עיינ סָאדח סנעזייר .א יו
 עכ ַאמ ."לעזניא רעדח ,"רוטַארעטילװ
 =גנע ןיא טצעזעגרעּביא רעדיל ענייז ןופ
 וצ גערּב ןופ" :םרָאפכוּב ןיא ,שיל
 =ײטּפָא יד טָא טױל ןציקס -- "גערּב
 ךיא 11 ,םייה רעטלַא רעד ןיא 1 :ןעגנול
 ,ּבייוװ ןוא ןַאמ 01 ,םייה רעינ רעד
 / רעד ןיא/ ;םירֹוחּב ש ,ךעלדיימ זע
 ךוא עיזעָאּפפ ג'פ) רעדיל -- "ליטש
 215(4 ןוא 320 ז"ז ,1919 י"נ ,"עזָארּפ

 ו7/או) םוּפול (באז) דלעפנעמולּב
 ?ָאטַאּב ןיא .ּבעג ( --- 9
 . ןוא ןזח ,רעטָאפ ןייז .,עינעמור ,ןַאש
 .ַארט גנערטש ַא ןּבעגעג םיא טָאה ,טהוש

 | / ?רעד עלענָאיציד

 /הדה ןיא גנויצ
 -ָאנ ,הבישי ןוא
 +עגנָא הווצמ-רּב

 ?עמור ןענרעל וצ
 שטייד ןוא שינ
 ןענעקַאּב וצ ןוא

 :ייא רעד טימ ךיז -
 קעװַא רָאי 16 וצ .רוטַארעטיל רעשִיעּפָאר
 םעד .טכוַאּב ואוו ,ץיװָאנרעשט ןייק
 ,רערעהוצ רעיירפ סלַא טעטיסרעווינוא
 ײּב ,ןרַאגנוא ןיא טּבעלעג טייצ ַא ןַאד

 *ע סיוא ,דצ סרעטָאפ ןופ םיבורק ענייז |

 ךיז ןוא ךַארּפש עשירַאגנוא יד טנרעל

 =ַארעטיל רעשירַאגנוא רעד טימ טנעקַאּב
 - ,זירַאּפ ןיק ןעמוקעג רָאי 19 וצ ,רוט
 יד טרידוטש טנעדוטס רעיירפ סלַא
 =יסּפ ,עטכישעג ,ךַארּפש עשיזיוצנַארפ
 המחלמ רעד זיּב ,עיפָאסָאליּפ ,עיגָאלָאכ
 .עשיזיוצנַארפ ןופ ןעװעג סנרפמ ךיז
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 ןופ רעטעּברַאטימ 1917 טניז ,סעיצקעל
 עכעלגעט עשיזיוצנַארּפ ענעדיײשרַאפ
 קידנכוז ,1919 ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ

 רעזירַאּפ יד טָאה ,םזיוװעשלַאּב םוטעמוא -
 ןופ ןקישסױרַא טלָאװעג .םיא = ײצילָאּפ -

 ?טפירש עּפורג ַא טָאה ןַאד ; ךיירקנַארפ
 ,סנַארפ לָאטַאנַא יז ןשיוװצ ,רעלעטש
 ץנירּפ רעדח -- רָאפ לָאּפ ,שַאּב רָאטקיװ
 יא לעמַאהיד ,סיִּברַאַּב ,"ןטעַאּפ יד ןֹופ
 | ,,דנַא
 ַא ןיא טצעזעגנײרַא ן--ּב טָאה'מ ןוא
 ,ןכָאװ 16 ףיוא רעגַאל:עיצַארטנעצנַאק
 ןיא עיצַאלעּפרעטניא ַא ךָאנ ויא רע זיּב
 טָאה שידיי ןיא--,יירפ סיורַא טנעמַאלרַאּפ

 ןופ גנוצעזרעּביא ןַא טימ טריטויּבעד .ּב |

 "יש .ַא ,פ, רעד ןיא סנַארפ לָאטַאנַא
 ןורעפ ןּבירשעג רעירפ ךָאנ) 1913 ײ'נ
 :רַא ןַא טימ ןוא (שטייד ןוא שידיי ןיא
 ןשילַאסנַאװָארּפ .ןטמירַאּב ןגעו לקיט
 רעד ןיא לַארטסימ קירעדערפ רעטכיד
 -- 1915 .ש ,1914 "טלעוו ,דויז רענליוו
 :ַאּפָאמ ןופ ןעגנוצעזרעּביא טקורדעג 9
 ריּפסקעש רעּביא לקיטרַא ןַא ןוא ןַאס

 ךיז ןָא ןַאד ןופ ,"דניירפ רעטײּברַאז ןיא |
 ,עסערּפ רעשידיי י"נ רעד ןיא טקילײטַאּב
 ,"גָאט, רענליוו ,"טנייהײ רעװעשרַאװ ןיא
 לקיטרַא ןַא) "סנַאסענערװ רענָאדנָאל
 רעטכיד ןשידיי:שיזיוצנַארפ םעד רעּביא
 ןעטפעה, רעזירַאּפ יד ןיא ,(ריּפס ערדנַא
 ,רעמונ 1) "טסנוק ןוא רוטַארעטיל רַאפ
 ,(ץרפ רעּביא לקיטרַא ןַא -- 1920 שן

 :עלּב עשירַארעטיל, ,"רעטעלּב רעזירַאּפז
 :יא טּפיוהרעד ןּבירשעג ,.דנַא ,א "רעט
 יװ ,רעלטסניק ןוא רעלעטשטפירש רעּב
 :שיזיוצנַארּפ ןופ ןצנעדנַאּפסערַאק ךיוא
 ףיוא טצעזעגרעּביא טָאה ..ןּבעל ןשידיי
 רעיּפ . ,"רעגרַאק רעד; סרעילָאמ שידיי
 :ַאר ןעמָאר ,"טידָארּפַאײ ןַאמָאר סיאול
 ךָאנ ןעגנוצעזרעּביא עלַא) "ףלעווח סנַאל
 עמַארד סנַאלָאר רָאנ ,טכעלטנפערַאפ טינ

 ,עסערּפ רעד ךרוד טריטסעטַארּפ

 =עג טריפעגפיוא גלָאפרע סיורג טימ 'זיא
 ןשידיי ןיא ץרַאװש סירָאמ ןופ ןרָאװ
 8 רעייז --(1924 ינ ,רעטַאעט:טסנוק

 סלַא ןּברָאװרעד .ּב טָאה טסנידרַאפ ןסיורג -
 :עטיל רעשידיי רעד ןופ רָאטַאזירַאלוּפָאּפ
 ?עזרעּביא ךרוד ייס ךיירקנארפ ןיא ר טַאר
 יײס רעלעטשטפירש עשידיי ןופ ןעגנוצ
 יז רעּביא סעיזנעצער ןוא ןעלקיטרַא ךרוד
 עטסנדיישרַאפ יד ןיא דנעּב עכעלטע ףיוא
 ן'ןהטזמג- ןופ קידנּבײהנָא ,ןטפירשטייצ
 ?סיוא ןוא 1406 סנסיּברַאּב ןוא 6
 ואוו ,016:0416 06 1712006 טימ טזָאלעג

 רעּביא קירּבור עלעיצעּפס ַא טריפ רע
 ?םוּב ןיא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 עיפַארגָאנָאמ ַא :ןּבעגעגסױרַא םרָאפ
 ן|65 ג"פ) }. {. 261602/ 6414166 6

 יד רעכלעוו ןגעוװ ,(1916  ,?סז0סעסתֿפ

 =עגּפָא םערַאװ רעייז ךיז טָאה קיטירק
 רעניר ןַאה ,ריּפס ערדנַא טרפּב ,ןפור
 ןַארָאל רעטכיד רעטמירַאּב רעד ןוא
 ט"א ׁשֵא םולש ןופ דנַאּבַא ;דָאפיַאט
 1 2 26021992006 סע ג"פ) 16 -80102/ ןטו

 יד ךיוא טלַאהטנַא ,1922 זירַאּפ ,11טז6
 םולשבַאפ ,"לטעטשח ןופ גנוצעזרעּביא
 ןוא "טכַאנילַאװַאנרַאק ַא ןיאז ,"תור ןוא
 אמוחס1ס2/6 ַא- ןוא ("לסעגרעליוק סָאד,
 .,=. 81606/ ג"פ) 665 0006 1560

 ,ץרּפ ,ס"ממ ןופ ןעגנולייצרעד טלַאהטנַא
 ,שטיװָאקרעּב ,ָאריּפַאש ,ע"ש ,גורפ
  =ייוװ ,ןעזייר םהרבא ,דלעפנעזָאר הנוי
 .טימ ,שַא םולש ןוא ןיקנילּב ,גרעּבנעס|

 ךָאנ ערעדנַא ענייז .(ייז רעּביא ןציטָאנ

 יא עטכעלטנפערַאפ טינ םרָאפכוּב ןיא
 =עטיל רעשידיי רעד סיוא ןעגנוצעזרעּב

 עשיליופ ןיא/ סושָאטַאּפָא .י :רוטַאר
 . ,"בנג:דרעפ ַא ןופ ןַאמָארײ ,"רעדלעוו
 ן"שפנ תריסמ/ סעצרּפ ;"יירעשטנילז
 .ן"טָאטש עטּבערגרַאפ ַא ןיאז סנָאסלעגרעּב
 ךיוא ;"רָאטקָאד ַאײ ,"הצע ןַאװ ס--ע"ש
 יד ןיא רעטכיד עשידיי ןופ םיריש 5סַא



 עשירעצייווש יד |
 :ָאס עשידיי עּפורג, רעד ןופ דילגטימ

 ךיז טָאה סָאוו
 ַא ךרוד
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 . "המקנ ןופ טָאגי שַא .ש ןופ ןעמַארד
 טָאה ,?רצוא רעדח יקסניּפ דוד ןופ ןוא |

 זיּב שיזיֹוצנַארּפ ןיא ןּבירשעגנָא ךיֹוא
 ןַאמָאר ַא ןוא ןציקס עלעניגירָא 200 ַא
 עסַאמ ַא ץוחַא ,ןּבעל ןשידיי םעד סיֹוא
 =עטסע ,עשירַארעטיל רעּביא ןעלקיטרַא

 -,םינינע עכעלטּפַאשלעזעג ןוא עשיט |

 --1870 םֹורַא) ,י ןיימשמולּב
 / :סייוו ,(?) װעילהָאמ ןיא ּבעג (

 ,גנויצרעד עשידיי ַא ןעמוקַאּב ,דנַאלסור
 :ָאק ןּבירשעג זייוולגניי ןיוש רע טָאה
 | | ,"הריפצהח ןֹוא "ץילמהזח ןיא ןצנעדנָאפסער

 ,ץייווש ןיא טרידוטש רע טָאה רעטעּפש עיינ יד/ גנוטייצ:רעטעּבױֵא רענָאדנַאל
 - ,עשזניא סלַא ר"ד לטיט ןטימ טקידנעעג =

 עסיװעג ַא ןעוועג ןוא תעקימעכ:רעיג
 ןופ םענייא ןיא טנעיזָאד:טַאווירּפ טייצ

 סלַא .ןטעטיסרעווינוג

 ,(",ס ; ' ג י) 00 ןטסילַאיצ

 1896 ןרעּב ןיא טריזינַאגרָא
 :ןטנעדוטס עטמיטשעגלַאנָאיצַאנ זיירק
 ןיקסװָאלטישז םיײח טימ ןטסילַאיצָאס

 ;ידיי יד רַאפ ןּבעגוצסױרַא ףיוא ,שא וּב
 | ןרושָארּב עשיטסילַאיצָאס רעטעּברַא עש
 ךיז ףיוא ןעמונעג ,ּב טָאה ,שידיי ןיא

 ?ּפעטס ןשידִיירַאפ ןוא ןטעּברַאוצרעּביא|
 סיקסנישטווַארקקאינ
 ,"רעדירּב
 לקיטרַא:םַארגָארּפ א טימ עטשרע יד
 אקווד סעּפע סָאװרַאפ,  ריפניירג סלַא
 ,יקסװַאלטישז ןופ ?ישידיי

 עקי.לָאמעד יד
 טינ לקיטרַא רעקיזָאד רעד טָאה ןזיירק
 -ילַאיצָאס ַא רעטנוא ןעניישרע טנעקעג

 יא "השעמז יד ןוא
 זיא רעכלעװ) לקיטרַא םעד ןָצ סיֹורַא
 .?רַאפ רָאי עכעלטע טימ רעטעּפש טשרע

 ,עמריפ רעשיטס

 .("סטרעוורָאפ, ןיא ןרָאװעג טכעלטנפע
 טייצ רענעגייא רעד יא

 ,ענליוו ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא
 .ןיא לײטנָא ןטנעָאנ ַא ןעמונעג טָאה

 ףיפ ןופ השעמז
 ןײגסױרַא טלָאזעג טָאה טָאװ-

 | בילוצ רעּבָא
  ךצמ שיד יי וצ גנויצַאּב רעכעלדנייפ רעד |

 .עשיטסילַאיֿצָאס?שידיי

 | טקורד
 רעד ןיא דניק סָאדװ ,לשמל) ןעלקיט |

 - גַאוצ ,ּב טָאה

 י;ס י .גי רעד 'ןופ רעדילגטימ יד טימ ןעמ
 ןימיט ר"ד ןוא (?זיּפשַא) ז-א ר"ד
 | םעד טצעועגרעּביא
  ףרייפ ןֹוא סקרַאמ לרַאק ןופ "טסעפינ
 ןיא סױרַא ךיוא רעטעּפש) סלעגנע ךיר
 םעדרעסיוא ,(ענליו ,"טלעוו ידח ג"פ
 טצעזעגרעּביא רעדָא טעּברַאַאּב .ּב טָאה

 / ַאיצָאס ערעדנַא עקיניא שידיי ףיוא
  .רעדעי סָאװח --יוו ,ןרושָארּב עשיטסיל
 ,"ןעקנעדעג ןוא ןסיװ ףרַאד רעטעּברַא

 הע ,ווזַאא "טּבעל רענייא סָאװ ןופ.
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה

 ,"סטרעוװרָאפ, ,"טפנוקוצח ןיא

 :יטש-רעטײּברַא;

 ,"טלעוו

 ,?רעטײּברַא ןעשידיא;

 - :רַאפ טכ;לטנפערַאפ טָאה רע ואוו .,חעמ
 -ףשיטסירטעלעּב ,עשיטסיצילּבוּפ ענעדייש

 ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיװרוטַאנ ןוא
 דנַאלסיוא טזָאלרַאפ ,ּב טָאה 1905 ףוס

 רע ואוו

 - "רעקעוו רעד טַאלּבגָאכ ןשידנוּב םעדו
 רע ואוו ,(יגנוטייצסקלָאפ רעטעּפש)
 ןײא:;גָאט טעמּכ טָאה

 :עיפ רעד ןופ גנולײטּפָא

 עּפש
 :ױוטַאנ ןופ רערעל ןעװעג רע זיא .רעט

 2בָא ןופ עיזַאנמיג רעד ןיא טפַאשנסיוװ |

 / .טנעָאנ ןענַאטשעג ,שטיװערוג:יקטלָאקָאט
 / ןוא ןעּבעלא לַאנרושז סניווטיל ,א וצ
 - עג טָאה רע ואוו ,10--1909 ,"טפַאשגעסיו

 :רַא עכעלטפאשנסיוו:רעלוּכַאּפ

 ןיװרַאדא ,"םרַאװ ןוא טלַאק, ,"עילימַאפ
 :  ,("עטעמָאק סײלַאה ,,"עירָאעט ןייז ןוא
  .ןוא "דגיירפע ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז

 . ַאמ ןשיטסינומָאק,

 / :ַעג סױא:גָאט
 עשיטילָאּפ ןוא עשיטסיצילּבוּפ ןּבירש -
 ףױא ןענָאכעילעּפ עניילק ,ןעלקיטרַא
 - יג ךיוא ,ןעמעט עכעלטפַאשלעזעג:שידיי |

 2 | | יד טריפ
 / ןופ עיצױָאּפ יד קידנטעיטרַאפ ,"עט | סט

 ."דנוּב, ןיא לגילפ ןלַאנָאיצַאג ;
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 ּפ"א ךיוא ,ןּבַאגסױא ערעדנַא עקינייא
 ,דיי ַא ,ןילייּב .ב ,ןימולּב ,ןימורפ .ק
 1912 רעפעגמוא טניז ,דנַא .א בורק בר
 רעינעשזניא סלַא ןקַאּב ןיא ,ּב טניואוו
 רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ,קירּבַאפ ַא ףיוא
 +  ,טײקיטעט רעשירַארעטיל ױעשידיי

 70 .ז ,"רָאי 25, ב"מו ןיא ,ןאמנא ּפ

 בייהנָא--1845 29/40) הדוהי ןידילּב
 רעד ויּב ,עטיל ,רעגַאז ןיא .ּבעג (8
 | ,טנרעלעג 'הנותח
 2עדרַאנײא ףיוא ךיז טווּורּפעג ,רחסמ וצ
 ןיק טרירגימע 1891 ,עגיר ןיא ןענ
 ,ָאגאקיש ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא עקירעמַא/

 .ןּבעגעג ,םָארק ַא ןטלַאהעג טָאה רע אוו

 . טנעגַא ןַא ןעועג ,סעיצקעל עׂשִיערּבעה
 ?רַאפטּפױה -- ףוסל ןוא ןעגנוטייצ ןופ

 :יצנע רעשיערּבעה רעד ןופ רעטערט
 בנא טרָאד) "לארשי רצוא" עידעּפָאלק
 :יש רעּביא לקיטרַא םעד טכעלטנפערַאפ
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה ,(ָאגיק

 ?רעד ,עקירעמַא ןופ עסעדּפ רעשִיערּבעה
 טימ םשור ַא טכַאמעג ,א"ּבי פ"א טּפױה
 0606- רעגַאקיש רעד ןיא קימעלָאּפ ןייז

 רָאדַאסַאּבמַא ןשיסור םעד ןגעק קס54/-|
 :ָאּפ רעועינעשעק ןכָאנ ָאניסַאק ףַארג
 ;יַש יד ןיא ןּבירשעג שידיי ןיא + ,םָארג
 | ,ןעגנוטייצ רעגַאק

 רעד---ןידילב הדוהי, ,(רמרמ יק) יבצ ןמלק
 .ןיא ,"רעלעטשטפירש רעד ןיא ליכשמ

 ,6 ,"דרָאקער

 --1884) לאקוחי רעכַײ;ב
 / םָעג ,דנַאלפיל ,ָארעװ ןיא ,ּבעג (

 :רעטסעמדלעפ ַא דנַאלסור ןיא טקידנע
 ,עילַאטיא ןײק ןרָאפעג רע ויא ,לוש

 ןיא ץיטַאמעטַאמ טרידוטש טָאה רע ואוו

 ?צג ַא רעטעּפש ,טעטיסרעווינוא רעמיור
 רעד ןיא סעיצקעל טרעהעג טייצ עטיוו
 עשירַארעטיל ןייז .ענַאּברַאס רעזירַאּפ
 טימ עקירעמַא ןיא ןּבױהעגנָא טייקיטעט
 עמעָאּפ סנָארייב ןופ גנוצעזרעּביא ועד

 .ןעמונעג ךיז ךָאנרעד

 .ןעשידיי ,

 .טפיטשיילּב -- רעכיילּב =- ןידילּב --- ןייטשמולּב

 ,(טקידנע
 ?עג ןצעזרעּביא וצ ןביוהעגנָא - 11--1910-

 ; םרָאפכוּב ןיא
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 סיקסווָאלטישז ןיא ?דלָארַאה דליישטח
 טנעזייר ,א ןוא 1909 "ןעּבעל עיינ סָאד;
 :רַאפ טינ) "רוטַארעטיל רעשיאעּפַאריײאז

 עשרַאװ ןיא - קידנעניואוו

 רעשיאעּפָאריײא; רעד רַאפ יטסיופ? סעט
 ירא ןּבירשעג ךיוא טָאה ,?וװטַארעטיל

 .רעדליּבעזיר עכעלטע ,,רעדיל עלעניג -
 ןעגנולייצרעד .(זירַאּפ ןוא עילַאטיא ןופ)
 ןעלקיטרַא ,("ןטיז רעזירַאּפ, עירעס ַא)
 .יגָאטסערָאק ,רעטַאעט ןוא טסנוק רעּביא
 -סיוא סנעזייר ,א ןיא טּפױהרעד ;ןצנעד
 ןיא ךױא ,"רנַאל עייג סָאד/ יװ ,ןּבַאג
 ,דנַא ןוא "טייצ/ רענַאדנָאל - ,"דגיירפח
 . ןיא- ןוא עקירעמַא ןיא טּבעלעג רעטעּפש
 עיצולָאװער:ץרעמ רעד  ךָאנ ,ןָאדנָאל
 .עטצעל יד ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ

 רעשידי רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ןרָאי
 :עזעגנָא סלַא טייקיטעט רעשירַארעטיל
 - ,טַאירַאסימַאקסגירק ןיא רעטמַאַאּב רענע

 ג"פ) יחורנוא ןוא העוומ
 טלַאה:ַא -- (1916 ןָאדנָאל ,"טסנוקש
 עלעניגירָא קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ענייז

 ןופ עטצעזרעּביא עקינײא ןוא רעדיל
 - םעד ךיוא ,,דנַא ,א ןעלרעוו לָאּפ ,ןָארייּב
 ;ײדלָארַאה דליישטח ןופ גנַאזעג ןטשרע
 ןופ -- ("לוּבמ רעדי) "דרע ןוא לעמיהז

 ,1919 ,וועיק ,ייג"פ:םורדי) ןָארייּב דרָאל
 ,(48 זיז

 ,ןַאּפ ,ש ;?רוטארעטיל טשיאעּפָאריײא , ,ץ"כ ,מ

 מַאג ,ל 1916 ןָאדנָאל ,ּב"מז ,ןעּבעל עיינ סָאד,

 - ,3-:2 ,װעיק ,"טלעוװ*רעכיּב , .ןעל

 / =-=1892 השמ טפיטשיילּב
 רָאי 10 זיב .זדָאל ןיא .ּבעג (

 רדח ַא ןיא ךָאנרעד ,ודה ןיא טגרעלעג
 .רעשיוָאטַאלימיסַא רעד ןיא ְךֹוא !קותמ
 וצ טקידנעעג עכלעוו ,לוש:רעקרעװטנַאז
 יד ןּבָאה תגש:לוליח .טילוצ .,רָאי 6
 .קנָא טוָאלעג טינ םיא ןרעטלע עמורפ
 ןרָאװעג זיא רע ןוא לושלטימ ַא ןיא ןעמ



 ,וו"זַאא = |
 ."הריפצהפ ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעזדָאל
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 . ?עג:רוטקַאפונַאמ ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ַא

 ןוא רעטעּברַאטימ 1916 טניז ,טפעש

 ?קַאפ --רעגוא היעשי ןופ ןײגקעװַא ןכָאנ

 ?עגַאט רעודָאלא ןופ רָאטקַאדער רעשיטי

 טֿכעלטנפערַאפ ינורפע פ"א ואוו ,ײטַאלּב

 :לעזעג עשידי רעּביא  ןעלקיטרַא

 סעיזנעצער-רעטַאעט ,ןגָצרּפ עכעלטּפַאש

 ךיוא ןעוועג טייצ עסיוועג ַא

 :שידי ףיוא טצעזעגרעּביא ,ינע ּפ'א

 ?עיצַאּפיצנַאמעָאטױאק סרעקסניּפ ,ל ר"ד

 ימ ר"ד ,(1919 ,זדָאל ,יםע תיּבק .ג"פ)

 ?געדוי:תולג ןופ ע'גָאלָאכיסּפ/ סקינַאמס ;ּפ

 קירנעה ,(ג'פ רעקיּבלעזרעד) "םוט

 עיגָאלירט עשירָאטסיה סעשטיוועקנעש

 =שטַאי .ש ג"פ) "דרעווש ןוא רעייפ טימ?

 | .ןוא "לוּבמ רעד ,(1924 עשרַאװ ,יקסֹווָאק |
 ףיוא  ,יקסװַצידָאלָאװ  ןַאּפ; .שִיערּבעה

 ?טישז ,ל ןופ ןעגנולייצרעד טצעזעגרעּביא

 ("הריפצהז ןיא) סָאלשנעזײא ,א ןוא יקצינ |
 "יבצ יתּבשז סיקסװַאלושז ישזעי ןוא

 ,(לּביטש .י .א ג"פ)

 | --1885 25/0) ןתנ רעדנילּב
 :יַארקוא ,וװעשטידרַאּב ןיא ,ּבעג (

 ,רחוס ןכעלגעמרַאפ ַא ןופ ןוז סלַא ,ענ
 ,גנויצרעד עשידיי:שיליּכשמ ַא .ןעמוקַאּב
 ןטפעשעג עטכעלש סרעטָאפ םעד ּבילוצ
 ירד ךָאנ טימ 1903 טרעדנַאװעגסױא

 .*עד .עקירעמַא ןייק (ןּביז ןופ) רעדירּב
 ,רעדליּב-טגנומיטש עקינייא טימ טריטויּב
 יש .א .פח רעד ןיא ךעלדיל ןוא ןציקס
 רעטנוא ,"רעפּפמעק ןעשידיאא םעד ןוא
 םעֹוו ייּּב ,םכילע:םולש ןופ העּפשה רעד

 טניז ,רעייגנייא רעטפָא ןַא ןעוועג ןעמ
 סלַא רעטּפָא ןּביירש ֹוצ ןּביוהעגנָא 5
 רעד" ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנע.ש
 יקסוועשטניוו סירָאמ ןופ ר"א "טייהכיילג
 ף"א "טייקגיטכערעג יד/ ךשמה ריא ןוא
 געט רעד ןופ ןַאד ,יקסווָאנַאי ,ש ןופ

 םעדז ןופ 1921 טניז ןוא "טייצ+ רעכעל

 ,ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ
 ,"רעפּפמעק ןעשידיא םעדפ ,ײרעטעּברַאז

 ?נולייצרעד עלעניגירַא עכעלטע ץוחַא ,ײגָאט
 ?רַאפ ,װָאכעשט ןופ ןעגנוצעזרעּביא ,ןעג
 =רעטניא ,ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ טכעלטנפע
 ָאטעילעפ ,ןגַארפ:רעטעּברַא רעּביא ,ןעויוו
 ,("טייצ רעדח ןיא) ןענַאמָארסגנוטייצ ,ןענ
 ,רע--ּב ילּתפנ ,רעדניל ,ּב .נ ּפיא ךיוא
 סיורפ ןייז) קירדעּב עזָאר ,רדנ יב ןונ
 ,דליּבנרע ןַאטַאנ ,(ןעמָאנ
 ,ּבעג (1915/ע111-- --1879) ריאמ ןיקנילּב

 ןיּב ,ּבוג רעװַאטלָאּפ ,ווַאלסַאיערעּפ ןיא
 צענײמעגלַא ,ּת"ּת ןיא טנרעלעג רָאי 10

 רעװעיק רעד ןיא ןעמוקַאּב גנודליּב

 ןייק טרעדגַאװעגסיױא 1904 ,לושסלדנַאה
 ?פעשַאּב ןעוועג זיא רע ואוו ,עקירעמַא -

 ?וּבעד טָאה ,טסישזַאסַאמ סלַא טקיט
 "םותי רעד/ גנולייצרעד רעד טימ טריט

 ןַאד טניז ןוא 1906 ?טסײג:טייצ ןיא
 ןוא ןלעװָאנ רעקילדנעצ טכעלטנפערַאפ
 ןיא ,רעיַאמ .ּב פ"א עקינייא ,ןציקס

 סיקסניּפ יו

 ,?טַאלּבסקלָאפװ ,"קלָאפ עשידיי סָאדװ
 ,"טלעוװ:רעטײּברַא עשידיא; רעג ,קיש
 ,,דנַא ,א שטפנוקוצפ ,יןעּבעל עייג סָאד,
 ?קַאדער םיא ךרוד םעד ןיא ךיוא יו
 יג ,יןעּבעל עשידיא סָאד, ב"מז ןטריט
 :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא .9
 ג"פ ,עזָארּפ ןיא "ַאמעָאּפ ַאז) "רעּבייװ/
 ,(45 ז"ז ,0 ,ןָאדנָאל ,ןַאמדירּפ ל
 ,1909 ,ג"פ רעּבלעז רעד) "דוס ױעדא

 ,ס ןָאעל ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ,51 זיז
 .?ָאכַאמ רָאטקָאדװ ,(וועטנַאעלײװעיעסִיַאמ
 =געטרָאקא 32 ז"ז ,1910 "'נ) "רעוו
 בור סָאד .(104 ז"ז ,1914 "'נ) "ליּפש
 סָאד ןרעדליש ןעגנולַײצרעד ענייז ןיפ
 | !ראפסעביל יד ,ןּבעלנעילימַאפ -עשידיי
 .,ןשטנעמ עגנוי  ןשיווצ ןשינעטלעה
 טו רע ,יֹורפ רעד ןופ טּכַאשיירטמוא
 ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד ןעלדנַאהַאּב ךיוא
 .,"שינעטצר סָאדו) עלַאמרָאנַא-לעוסקעס
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 ןּבױלג ןופ םעלּבָארּפ יד ,("דוס רעד;
 ,("רעװָאכַאמ רָאטקָאדװ) ןּביױלגמוא ןוא
 -ןכַאז ענייז ןיא ךָאנ רעּבָא ךיז טליפ סע
 :עגוצ יד ךױא טפָא ,טייקפיירמוא יד

 ,יור ךָאנ זיא ליטס ןייז  ,טײקטכַארט |
 ּבָארג ֹוצ גנורעדליש עשיטסילַאער יד
 :רעד סָאװ ,"ליּפשנעטרָאקא ןיא ,לשמל)
 ַא ןופ רינַאמ עשירעלטסניק יד טנָאמ
 טָאה טוט רעקיטייצירפ רעד ןוא ,(רמש
 ַַאּב טָאה רע רעדייא ,ןסירעגקעװַא םיא
 עשירעלטסניק ןייז ןעלקיװטנַא וצ ןזיוו
 ,ןעגנונעפָאה יד ןרעװַאּב ןוא גנוּבַאגַאּב
 יד ןיא טגיילעג םיא ףיוא טָאה'מ סָאװ
 2עמַא ןופ ןויירק עשירַארעטילשידיי
 | | ,עקיר

 *עטיל , ּב"מז ןיא ,?טנַאלַאט רעהיור א, ,יע י
 עײנ סָאד, ןיא ,לַאפעענש .ק .ס }1 "ריטצר
 ר"א "טפירשנעכָאװ עשידוי, ;/ 1909 ,"ןעּבעל

 יוצ; ,וָארַאטָאלָאז .ה ר"ד ;1 ץרּפ .ל ,י ןופ

 8010016(280 דלעפנעמולּב .ל 1910 ?טפנוק
 סָאד, ס--ּב טצעזעגרעביא ךיוא זיא'ס ואװ)
 | ,("טיוט ןופ דיל

 --1865 30/ש0 ףירע ףָאשיּב

 ,ןסײרּפ ,ץילרעג ןיא .ּבעג ( |
 איצ טָאה ,טסילַאטנעירָא רעכעלטסירק
 6008 8סז 124046 :טכעלטנפערַאפ)

 ,טט61961026מ (1809), 1016 164922120

 (1023 עגַאלפיוא עט:3 ,1003),/ 141ז006-

 1681116 0113 (1004) ןספ1פ 440 6

 קגטט1מסז (1905) / !זמ 261006 66 8
 (1906) , 8409:00190-:45118169 1זמ 0614

(1907) 21140/2968 1004 12/00 .4 0146 
 ןכו6 216006016 66/ 16800214 (1913:14)
 וש ומססז 661 162004140 (102/) 224001-

 חופסמס 2961 (1022), הגס/ 306 212-

 ;סמט5 (1022) 023 8000 עסמ 3600/-
 ַא ךיא ,דנַא .א 06880-2ז200 (10929)

 (12:06:4 זמ 667 056 רושָארּב עשיטילָאּפ
 לעיצעּטס .(60 ז"ז ,1916) ןטטס06
 ענייז תוכייש ַא ןּבָאה קיטסישיויי וצ

 םומ 1601300-6460190069 1,606 :; ןטעּברַא

 0. רידיְןּב -- ףָאשיּב --- ןיקנילּב

: : / 

 ירײ;טלַא ןַא -- 1895 ,גיצּפיל) ןספט
 רעד סיוא ױושי תוולוּתק דייבתּכ רעש

 +ײטַאל רעיונעגמוא ַא ןיא + ַאנַאיעלדָאּב
 186:960.460- ;(עיצפירקסנַארט רעשינ

 ?יטקַארּפ ןייאק ---) 0464 120110618006װ
 =רוק טסּבענ ךוּברעטרָאוײןָאגיַאשז סעש
 =ר} ,ןעכערּפשעג דנוא קיטַאממַארג רעצ
 +ַאק ,,צטע ןעטרַאסנעדער ,ןעגנולהָאצ
 :סטכיוועג דנוא :ץנימ ,:להַאצ ,רעדנעל
 =ײּברַאעּבױנ גיללעפ ,עט:3 -- "לעפַאט
 ןיא ,(1901 גיצּפײל ,עגַאלפױא עטעט

 1168  ט"א עּבַאגכױא רעטצעל רעד

 66019006ז 406 4601300-10615006/ תםס/-
 ךוּברעטרָאװ סעטסַאפעגצרוק?) נס

 ,עט:4 ;"רהעקרעפ דנוא לעדנַאה ריפ
 ,לגַאלפױא * עטעּברַאעגרעּביא ןצנַאגניא
 וצ טרעהעג -- (108 ז"ז ,1916 גיצּפייל
 ןדניּברַאפ סָאװ ,רעכיּברעטרעװ ןימ םעד

 ?ןכַארּפש:רעגיױג עשטייד יד טימ שידיי
 לע8116:- ַא ןּבעגעגסױרַא ךיֹוא טָאה ,ב)
 גיצּפײל ,טטסמ 66 .(06ס/זנפקו 461160

 לייט ןטשרע ןייז ןיא טגנערּב סָאוו ,5
 יד ;(ןקורדסיוא ?עשטיידשידייא ךיוא
 :טעמלָאד, ס--ּב ןופ ןּבַאגסױוא עטשרע
 ןעוועג טײרּפשרַאפ טּפיוהרעד ןעגייז "רעש
 . ,ןדיי רַאפ ןטלַאטשנַא?סנַאיסימ יד ןשיווצ

 :לּב זיא עּבַאגסױא ע0:4 יד ןעוו תעשּב
 =רַא רעשטייד רעד רַאפ ןעוועג טמיטש

 ,טנַארפ:חרומ ןפיוא יימ
 .1925 ,001 16 סרענשריק |

 --1878 טבש ב"כ) רידא-ןּב
 ,ןיזָאר .א ןופ םינָאדוװעסּפ (

 ץענערג רעד ףיױא ,עשטורק ןיא .ּבעג
 רעד ,ּבֹוג רעקסנימ ןוא רעװעילהָאנ ןופ
 ןיא סָאװ ,רחוס ַא ןעוועג זיא רעטַאפ
 סָאד ןעו ,"הפרש רעסיורג/ רעד ךָאנ
 ,רעייפ ןטימ קעװַא זיא עלעטעטש עצנַאג
 -ֿפָאט ַא --רעטומ יד ,ןרָאװעג טמערָארַאּפ
 םקעי 'ר ,בר ןשלטעטע םעד ןופ רעט

 =עוש ַא ןוא עמומ ַא סיכנא)  ןָאסנַארַא !
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 רעוועיק ןקידרעטעּפש םעד ןופ רעטס
 יורפַא ,(בר רעביבָא:לּת טצעלוצ ןוא

 טימ ןוא תולעמ עקיטסיײג ענעטלעז טימ
 רָאי 7 ןיִּב 5 ןופ ,ןטייקיעפ .צשינואג

 רָאי 14 ויּב ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג

 ירפ רעײז .דומלּת -- ןדייז םעד יי
 עשיערּבעה יד ןענעײל וצ ןּבױהעגנָא
 ןייװלגנַיי ןיוש ןוא רוטַארעטיל:הלּכשה

 - ןייש ַא ןּבירשעג
 14 זיּב ,שיערּבעה |

 .גנונַא ןייק רָאי
 .ןופ טַאהעג טיג
 ?עּפש ,לוח:ידומיל
 ?עגרעּבירַא רעט

 - ;ולג ןייק ןרָאפ -|
 ייּב ןענרעל ווָאכ
 בר םעד ,רעטעפ ַא
 ןביוהעגנָא ךיז טרָאד ןוא ,טָאטש ןופ
 רָאי 16 ןצ ,ןרעטסקע סלַא ןטיירגוצוצ
 ןיא ךױא טּבעלעג ,סעדָא ןייק קעװַא
 ,ווָאקרַאכ ןיא ךָאנרעד ןוא קסנימ|
 ;רענָאיצולָאװער רעד ןופ ןויירק יד ןיא
 ןשידי םעד רַאפ ּפמַאק ַא ןריפ טזומ | זעג עכלעו טימ ,טנגוי רעשיטסילַאיצָאס
 סעױגנָאק ןטשרע  ןכָאנ .,םוילַאנָאיצַאנ
 | ,ןטסיגויצ יד  ןופ

 :עג ,גנוגעוועּב רעשיטסינויצ רעד ןיא
 ןשיוצ םוינויצ ןשילצרעה םעד טגידיירּפ
 ,טנגוי רעקידנרידוטש רעלַאקידַאר רעד
 ַאנ ןקיטסײג םעד קידנּפמעקַאּב ףרַאש |

 װָאנּבוד ןוא םעה:דחא ןופ םזילַאנָאיצ)
 עלַאער יד םיא קידנלעטשנגעקַא ןֹוא
 יד ןופ ןשינעפױעדַאּב ןוא . ןסערעטניא
 טײצ רענעי וצ .ן.ַאמסקלַאפ עשידייו

 ןגעק לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ ךיוא
 ןוא ןטשרע ןייז) "ץילמהז ןיא םעה:דחא

 :ןיא ,(שִיערּבעה ןיא לקיטרַא ןקיצנייא
 ןשיטַאמעכס םעד ןיא טשױטטנַא ןכיג)
 ןיא טֿפיטױַאֿפ ךיז ,םזינויצ ןשיטילַאּפ
 :ָאס םעד ןעיװג זעטניס ןופ ןגַארפ יד

 ,זירַאּפ

 ןקריוו

 | ץירַא

 .קידנטערטנײרַא  טינ

 312 ר יי יי | 7 .  ףידַאױּב

 .ןלַאנָאיצַאנ םעד ןוא טנעמָאמ .ןלַאיצ
 . =ֿגסיװ עלַאיצָאס יד ןרידוטש וצ ידּכ
 :ַעלטע ןדנוטש ןופ טלמַאזעגנָא . ,ןטפַאש
 ןייק קעװַא 1901 ןוא לּבור טרעדנוה עכ

 / סעיצקעל טרעהעג טײצ רָאיַא
 ,לושכיוה רעשיסוו רעײרפ רעד ןיא
 ןוא עטסעּב יד טנעיײלעג ןּבָאה סע ואוו

 :לעֹוו ,ןרָאסעּפָארּפ עשיסור עטסלַאקידַאר
 רַאַפ דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןּבָאה/ עכנ
 ןירַאּפ ןיא .ןענופעג טינ טרָא ןייק ךיז
 ?ַאיצָאס רעד ןֹופ ןויירק יד ןיא טּבעלעג
 :ָאיצולַאװער ןוא עיצַארגימע רעשיטסיל
 טוורּפעג ןוא טפַאשנטנעדוטס רערענ

 .שירָאטַאלימיסַא רעיײז ןגעק
 :סור ןייק ןעמוקעגקירוצ ,םזיטילָאּפָאמסָאק
 עעדיא רעד טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ,דנַאל
 /  ָאװער עלַאנָאיצַאנ עשידיי ַא ןדנירג וצ
 ןיא קידנּבַאה סָאװ ,ײטרַאּפ ערענָאיצול
 ,ליצדנע ןשיטסילַאירָאטירעט םעד גיױא
 עכעלגעטגָאט יד ןופ ןײגסױרַא יז לאז
 יד ןופ ןשינעפרעדַאּב ןוא ןסערעטניא
 רעועינעשעק ןֿכָאנ ,ןסָא .סקלָאפ עשידיי
 טסעפינַאמ ןימ ַא ןּביױשעגנָא םָארגָאּפ
 טסּכרַאה ,ײטרַאּפ חעטנַאלּפעג רעד ןופ
 .ףעװעיק רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז 3
 :ָאטיר ,טשיטסילַאיצָאס ןופ 'ץנערעפנַאק
 ןופ רעײטשרָאפ ןוא רעוט עשיטסילַאיר

 / סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ:ילעוּפ !
 ןֿפױא ןענַאטשעג ןענייז
 :ירעט ןוא ּפמַאק ןרענָאיצולָאװער  ןוֿפ

 טקנוּפדנַאטש

 =עפנָאק ענטפורעגױזַא יד) םוילַאירָאט
 :רַאפ ואֹוו ,(?עינעדשזָארזָאװ, ןופ ץנער
 .זיא עכלעװ  ,עיגָאלָאעדיא יד טקידייט
 ןופ דוסי ןיא ןרָאװעג טגיילעג רעטעּפש
 ?יו/ עפורג רעד ןגעק ,םוימייס םעד
 .,שאיּב ידלָאטרעּבקצַאל טימ "עינעדשזָאר
 :ס"ט יד טעדליּבעג רעטעּפש טָאה סָאװ
 ןרָאװעג טלײװעגסױא ;ײטרַאּפ עׂשִי
 5ַאפ ,וװ ןוא רענטַאר 3 .מ טימ ןעמַאזוצ

 ,וו פ"א .טסואווַאּב רעטעּפש) טנַאקי וּב
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  םעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא (ןַאמל ד |
 ןט:1 םעד ןיא ,803000826216 ןַאגרָא

 -- ןעלקיטרַא יד טכעלטנפערַאפ טפעה
 ןרעּביא ןוא 2ח--ספ פ"א םזינויצ רעּביא !

 ט"א גנוצעזרעּביא רעשידיי ןיא) דנוּב
 ,יןעקנַאדעג עכַאװש--רעטרעװ עקרַאטשװ
 טסּברַאה ,(1906 ,ענליוו ,"ףּפמַאקא ג"פ

 טימ ןעמַאזוצ זירַאּפ ןיא טיירגעגוצ 1904 |
 עט:2 סָאד ןּברַאנרעּבליז ןוא ןטנַאקירּבַאפ

 :ַאגרָא קיטייצכיילג ,803װ0וא246816 טפעה
 ענעדישרַאפ ןיא דנַאלסיױא ןיא טריזינ
 חַסֹּכ םורַא ,רעקיטַאּפמיס סעּפורג טעטש
 .וא דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ 5
 רעד טימ תועד:יקולח עפרַאש יד טילוצ
 ר.שי:ס"ס רעטריזינַאגרָא טייצ רענעי ֹוצ
 רעײטשרָאפ יד טימ ןסירעצ ,ײטרַאּפ
 (רעשי:ס"ס) "רעשינעדשזָאריװ רעד ןופ

 ענייז טימ ןעמַאצ ןוא עיגָאלָאעדיא
 803- ב"מז סָאד טלעטשעגפיונוצ טירבח
 ןשידי םעד ןגעוו -- 1905) קסס6

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוא טַאירַאטעלָארּפ
 סָאד! ןעלקיטרַא ס--א-.ּב טימ ,םעלּבָארּפ

 ידװ ,"עלַאנָאיצַאנ סָאד ןוא עלַאיצָאס -|
 יד/ ןוא "ןּבעל ןשידי ןופ קיטַאטס|

 טָאה סָאװ ,(יןּבעל ןשידיי ןופ קימַאניד

 םשור ןסיורג ַא רעיײז טכַאמעג וּתעשּב
 ןיא קימעלָאּפ עפרַאש ַא ןפורעגסיורצ ןוא
 ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןוא עסערּפ רעד
 :וצ יד טריפעגכרוד 06---1905 רעטניוו
 | :ָאנירעטַאק ןיא) ןצנערעפנַאקסגנוטיײרג
 ;נָאק םעד וצ (ענליוו ןוא וועיק ,ווַאלס

 ?ירפ) רַאפנעמַאזוצ:ײטרַאּפ ןקידנריוטיטס
 2עג ןיא סע ןכלעוו ףיוא ,,(1906 גניל
 2יֵלַאיצַאס עשידיי יד ןרָאװעג טעדנירג
 :ײס ,ּפ"רעס) ײטרַאּפ?רעטעּברַא עשיטס
 ןיא ןרָאװעג טלײװעגסױא זיא ,(ןטסימ
 לטרַאּפ יד ןֹופ עיצקַאדער ןיא ןוא ק"צ
 ,"ץעמיטשסקלָאפש ןֹוא ססקח ןענַאגרָא
 .סָאדח ןיא ןעלקיטרַא ןּבירשעג רעטעּפש
 יד ןיא ,סמק. אוקמ ,"נ ,"ןעּבעל עייג

 ,118202806 ,/{8חס0 טַאלג -

 טיקשידיא/) ידנַאל ןוא קלָאּפ, ּב"מז
 טייצ ןופע ,"עמיטש ידת ,("םוטנעריא ןּוא
 ןעוװעג 1912 ,(1911 ,ועיק) טייצ וצ
 ?רושז םעד ןופ רָאטקַאדער רעשיטקַאפ
 ?עלבָארּפ יד טעמדיוועג ,"ןיהואווק לַאנ
 ןופ .עיצַארגימע רעשידיי רעד ןופ ןעמ
 םענעי ןופ ןטעּברַא ערעקיטכיװ ענייז
 ןענָאמרעד וצ סרעדנוזַאּב ןיא דָאירעּפ
 תוריתס:דנורג יד/ -- "געוו ןעטימ ןיאז
 ."ןעגנואיושנָא עלַאנָאיצַאנ ס'םעה:דחא ןיא
 רעד ךָאנ 1913 ענליוו ,ײטלעוו ,דויז)
 דנַאטשוצ זיאיס ןעוו ,עיצולָאװער:ץרעמ
 ?סיי רעד ןופ גנוקינייארַאפ יד ןעמוקעג
 ?ײטרַאּפ:רעטעּברַא רעשיטסילַאיצָאס רעש =יריי רעטקינייארַאפח רעיינ רעד ןופ ק"צ| ןיא ןײרַא ,ײטרַאּפ רעשי:ס"ס ןוא רעשיו

 עיגעלָאק רעלענָאיצקַאדער רעד ןיא ןוא
 .ּואו ,"טייצ עייג ידה טַאלּבגָאט םעד ןופ
 ּוצ ןעלקיטרַא ךיא טכעלטנפערַאפ
 ?סיוא ףרַאש םעד ןופ גנוקידייטרַאפ רעד
 ןשיטסילַאנָאיצַאנרעטניא  םענעכָארּפשעג
 ןענַאטשעג ןכלעוו ףיוא ,טקנוּפדנַאטש
 ,מ טימ ןעמַאזוצ ,ןָא המחלמ ּבײהנָא ןוכ

 סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא ווָאקַאװטיל
 ןַאגרָא:ײטרַאּפ םעד ןופ ןרָאטקַאדער
 =סורַא ,"רעירַאטעלָארּפ רעשידיא רעדז
 יר) "ןעגַארפ?הליהקח רושָארּב יד ןּבעגעג
 םַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןַאגרָא סלַא הליהק
 יד ןופ ק"צ ןופ ג"פ ,"עימָאנָאטװַא רעל

 רעזנואז 1917(,  'ועיק ,יעטקינײארַאּפח
 ,1918 ,"ג"פ רעוועיקפ) ײםעלּבָארּפ:ןכַארּפש
 .ץנַארפ יד טלדנַאקַאּב רע ואוו ,(56 ז"ז
 עדמערפ רעדָא שיערּבעה ,שידיי ןופ
 טקנוּפדנַאטש ןשיגָאלָאיצָאס ןופ ךַארּפׂש
 ףוס .,שידיי תבוטל יז טדײשטנַא ןוא
 :גכָאװ ַא ווָאקרַאכ ןיא טריטקַאדער 8

 רעּבָאטקָא ןיא
 "טפנוקוצצ לַאנױושז:שדוח ַא -- 9
 =רַאכ םעד ךרוד ןּבעגעגסױרַא ,ןרעמונ 3)
 דיטַארעּפָאַאק:רעטעּביַא ןשידיי רעװָאק
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 ךיוא ,ןּבירשעג ואו ,("טייקיטעטסּבלעז;
 רעשיסור רעד רעּביא ,בקעי:יבא ּפיא
 :ָאיצַאנ ,םזיטימעסיטנַא ןוא ץנעגילעטניא
 ,םזילַאיצָאס ןוא םזילַאנ
 ?ֿכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ עיצ

 :לֵא רעט:3 רעד ףיוא ,דנַא ,א טייק
 ?רַאפח יד ןופ ץנערעפנָאק רעשינַיַארקוא
 טריפעג ,וועיק ,1919 ץרנמ ,,יעטקינײא
 :ָאס רעטלַא רעד רַאּפ ּפמַאק ןפרַאש ַא
 םעדכָאנ ןוא ,םַארגָארּפ .רעשיטסילַאיצ
 .ַא ןעמונעגנָא טָאה ץנערעפנַאק יד יוװ

 רעד ןופ סױיַא ,גנוטכיר עשיטסינומָאק
 םירבח עקינייא טימ ןעמַאזוצ ןוא ײטרַאּפ
 רעד ןופ ָארויּב קילײװטיײצ ַא טעדליּבעג
 טזומעג ךיז ,(טייהרעדנימ) .ּפ .א ,ס י ,פ
 ינוי ,טיײקיטעט רעשירַארעטיל ןופ ןגָאזּפָא

 טזָאלרַאפ עילימַאּפ רעד טימ 1
 טכַארּברַאפ רָאי טאנק ַא ,דנַאלסורנטַאר
 עד רעד ןיא טעּברַאעגטימ ,ענװָאק ןיא
 2עג ואוו ,"סיינש גנוטייצ רעשיטַארקָאמ-|

 ןַאד ,גָאט ַא רעּביא גָאט ַא טעמּכ ןּבירש -
 טריטקַאדער ,ןילרעּב ןיא טצעזַאּב ךיז
 -- "טרָאװ עיירפ סָאד, טפירשטַאנָאמ ַא
 ןשיטסילַאיצָאס ןקיגנײהּפָאמוא ןופ ןַאגרָאװ
 םעדח ןוא (1923 ,ןרעמונ 5) "קנַאדעג
 :ידיי ןופ ןגַארּפ רַאפ לַאנרושזז --- "געוו
 :עג ,"עיצַאזינָאלָאק ןוא עיצַארגימע עש
 ,"טפנוקוצק ןיא ןעלקיטרַא ךיוא טקורד
 =עגסורַא םרָאפכוּב ןיא ,דנַא ,א ײנ
 .נייד ןוא ןּבעל ןופ סָאַאֿכ ןיאש :ןּבעג
 ןילרעּב ,"טרָאװ עיירפ סָאדא ג"פ) יןעק |

 ,ןעלקיטרַא גנולמַאז ַא"-- (190 זיז .,,1925-
 ואוו ,1919 טניז ןּבירשעג טָאה רע סָאװ
 ,ןעמעלּבָארּפ-דנורג ידע טלדנַאהַאּב רע
 .גירק רעשיעדיא רעטסרעוװש רעד סָאװ
 :גוגעװַאּב רעשיטכילַאיצָאס רעד ןיא סיז
 עגקעַא טָאה ןוא טקורעגסױרַא טָאה-
 .וק עקינייא ;"םויה:רדס ןפיוא טלעטש
 לעיצעּפס.ןעניײז ךֹוב םעד ןופ ןעלטיּפ
 קיטקַאט ןוא קיטילָאּפ רעד טעמדיוועג

 =ַאדיווקיל רעד

 ,דנַא ,א "ךָאװ

 ,ײטַאלּבנעגרָאמ -
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 א ןגָארט ןוא םזינומָאק ןשידיי םעד ןיפ
 ,רעטקַארַאכ ןשימעלָאּפ

 .ױר, ,ןַאמגערּב ,י ןוא ּברַאפרעּבליז .מ ר"ד
 ,36 ,"רעטעלּב ,טיל, ,ּב--ז ימ ;'סקנּפ רעט

 --1882 ןסינ ז"י) רזעילא-ןּב
 ןשִיערּבעה םעד ןופ םינָאדוװעסּפ (

 יקצָאּבמעלג השמ רעלעטשטפירש
 ןיא .ּבוג רענליוו ,ןישטושטש ןיא ,בעג
 טימ "דוי םעד, ןיא טריטויּבעד שידיי
 ?בײלק ןשידיי םעד סיוא .ןעגנולייצרעד
 ,העראזַאל ,מ ּפ"א ןְּבעֶל ןקידלטעטש
 ןעוועג ואוו ,עקירעמַא ןייק קעװַא 6
 .ןשיטסינויצ ןופ רָאטקַאדער רעשיטקַאּפ

 ?רַאפ ,ײקלָאפ עשידיא סָאדח טַאלּבנכָאװ
 :קיטרַא עשיטירק יײר ַא ךיוא טכעלטנפע
 .ןָאסרַאזַאל ,מ פ"א "טפנוקוצח ןיא ןעל
 ןּבירשעג ,דנַאלסוו ןייק ןעמוקעגקירוצ
 ןּבעל ןשינַאקירעמַא:שידיי ןופ רעדליּב
 ,"עמיטש רעשידיאװ רעגיר רעד ןיא
 ןיא טקילײטַאּב ךיז עשרַאװ ןיא ןָאד
 עשידוי ידפ ,יןעּבעל רעזנואא ,"דניירפ?

 רענייא זדָאל ןיא .23
 רעזדָאל ןופ רעטעּברַאטימטּפיוה יד ןופ

 טכעלטנפערַאפ א"צ ואוו
 ןשידיי םעד סיוא ןעגנולייצרעד עירעס ַא
 ענעדלָאג יד ט"א עקירעמַא ןיא ןּבעל
 :עגניא המחלמ ברע עמַאס ,?הנידמ
 רַאפ ,"הירומא ג"פ ןופ סעדַא ןייק ןדַאל
 ףיוא רעכיּב ייר ַא טצעזעגרעּביא ןכלעוו

 :ער יד ןופ רענייא רעטעּפש ,שִיערּבעה
 ןופ רעצעזרעּביאטּפױה ןוא ןרָאטקַאד
 עװקסָאמ ןיא "תונמא/ ג"פ ןשִיערּבעה
 א"צ ,דנַאלשטיײד ןיא 1922 טניז ןוא
 . קרעװ עטלייוועגסיוא טצעזעגרעּביא ךיוא
 ןופ ךָארּבסױא םעד טניז ,שֵא םולש ןופ
 --ןטלעז רָאג ןבירשעג שידיי המחלמ רעד
 ענװָאק ,"עמיטש רעשידיא רעד" ןיא
 טכַארּברַאפ טייצ עצרוק ַא טָאה רע ואוו)
 סנטצעל ןוא (דנַאלשטייד ןייק געוו ןפיוא
 ,ייב ,יטַאלּבעגַאט ןעשידויא ןיא
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 יקסנָארגַא ןושר ג ןופ םינָאדװעסּפ |

 וצ ,ּבוג רעװָאגינרעשט ,ַאנעמ ןיא ,ּבעג
 :ַאפ רעצנַאג רעד טימ ןעמוקעג רָאי 3
 טנרעלעג ואוו ,עיפלעדַאליפ ןייק עילימ
 קיטייצכיילג ,ןלוש:רַאטנעמעלע יד ןיא

 ?ראפ ,"לארשי ןּכשמ תבישיח יד טכוזַאּב
 רעטָאפ ןייז ואוו ,םרַאפ ַא ףיוא טכַארּב
 ,רעטעּברַאדרע ןַא ןרעװ טוװרּפעג טָאה
 .?טינש ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג

 ?רעווינוא:לּפמעט ןיא טרידוטש ,טפעשעג
 רעד ןיא טעּברַאעגטימ 1916 ,טעטיס
 ?רעד ,"טלעוו רעׂשידיא} רעיפלעדאליפ
 ,ןגָארפ עלַאנָאיצַאנ:שידיי רעּביא טּפױה
 ןופ רָאטקַאדער:טפליהעג טייצ עסיוועג ַא
 סלַא קעװַא 1918 ,קלָאפ ןעשידיא םעדז
 ,לארש=ץױא ןייק רענָאיגעל רעשידיי
 ןייק ןעמוקעגקירוצ 1921 רעּבמעװַאנ ףוס
 רעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ,קרָאײויג
 ,א"טי) ױוטנעגַא רעשיפַארגעלעט ףעשידיי

 ןכעלטנכעוו ןּבירשעג ,(ּב"קי ענעזעוועג

 :גנע רַאפ ןּבעל ןשידיי ןופ קילּברעּביא
 ךיז סנטצעל ,ןטפירשטייצ עשידיי?שיל |

 | ,םילשורי ןיא טצעזַאּב
 -- 1886 ירשּת ז"י) .ד ןוירוג = ןֵּב

 ןופ ןעמָאנ רעטריטּפָאדַא (
 ?ױַאוו ,קסנַאלּפ ןיא .בעג ןירג דוד
 ?ָאװדַא ְןַא ,רעטָאפ ןייז ,טנגעג רעוועש

 . ןעוועג זיא ,טַאק
 יד ןופ רענייא
 2לבבוח עטשרע
 ,ןלױּפ ןיא ןויצ
 ןופ זיא ג"ב ןוא
 =עג ףיוא זייוודניק
 ַא ןיא ןסקַאװעג
 ?טַא רעשיטסינויצ
 5 ןופ .ערעפסָאמ

 טָאה סָאװ ,רדח ַא ןיא טנרעלעג ןָא רָא
 יד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארטעג ןיוש

 קיטייצכיײלג ,םינקותמ םירדח ערעטעּפש

 ,ןדייז ןטימ ןוא שטייד ןוא שיסור טנרעלעג
 רענילרעּב" ַא ןוא טַאקָאװדַא ןַא ךיוא
 ,"רואיּבז טימ ךנּת ןֹוא קודקיד--"ליּכשמ
 ןשיאערּבעה ַא טעדנירגעג רָאי 14 וצ
 ?עפער ןטלַאהעג ואוו ,"ארזע? ןייארַאפ
 ?ןקעג רַאי 16 וצ ,שיערּבעה ןיא ןטר
 :ַאר יד טימ ןעמַאזוצ ,עשרַאװ ןייק ןעמ

 לזיירק םעד ןופ ןטסינויצ עגנוי עלַאקיד |

 :געּבַאט ,מ) צ"ּפ עכעלטע ןוא "היחתהח
 םעד טעדנירגעג (ןיקסַאר ןויצנּב ,,ןיק
 :ייא ךָאנ ,"ןויצ:ילעוּפז דנַאּברַאפ ןשיליוּפ
 עשיסור יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס רעד
 ןיק קעװַא 1906 רעמוז ,ײטרַאּפ=צ"ּפ
 וצ ןפלָאהעגטימ ז"סרּת תוּכוס ןוא י"א
 ,ײטרַאּפ:צ"ּפ עקידלארשי:ץרא יד .ןדנירג
 רעטכעװ ןוא רעטעּברַאדרע ןַא ןעוועג
 רעד ןיא ןַײרַא 1910 ,סעינַאלַאק יד ןיא
 ןַאד םעד ןופ עיגעלַאק רעלענַאיצקַאדער
 ןיא "תודחאהח ןַאגרָא:צ"ּפ ןטעדנירגעג
 ,לבּבורז ,יבצ:ןּב טימ ןעמַאזֹוצ) םילשורי |

 סטרַאּבמָאז טצעועגרעּביא ,(תיאני לחר
 האמּב תיתרבחה העו:ּתהו תוילאיצוסהח
 ךוּב עטשרע סָאד רשפא--"הרשע עשתה
 ?עגנָא ,םזילַאיצָאס רעּביא שיערּבעה ןיא
 ןיא טעטיסרעווינוא ןשיקרעט ןיא ןעמוק
 :ַאפ ןשידירוי ןפיוא  ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק
 ?טלעוו רעד ןופ ךָארּבסױא ןכָאנ ,טעטלוק
 גנוריגער עשיקרעט יד ןעו ,המחלמ

 :געלסיוא יד ןקישוצסױרַא טנַאלּפעג טָאה |
 ,ןענַאטרעטננא עכעלדנייפל סלַא רעד
 :נַאמָאטָא רעד רַאפ טעּברַאעג וויטקַא
 :סוױַא ןכיגניא רעּבָא ,ןדיי יד ןופ עיצַאז
 ןוא עניטסעלַאפ ןופ ןרָאװעג טקישעג

 .  רעד ןופ רידנַאמָאק םעד ךרוד ייקרעט
 ןוא ַאשַאּפ:לַאמעשזד ײמרַא רעניטסעלַאּפ
 5נָא טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןייק קעװַא
 טּפיוהרעד ,שידיי ןּבײירש וצ ןביוהעג

 :ּפמעק ןעשידיא, ןיא ,ןגָארפ:י"א רעּביא
 :עלגעט רעד ,"סערגנָאק ןעשידיאז ,"רעפ
 ,"רענַאקירעמַא םעדא ,"טײהרַאװש רעכ
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 עשידיא רַאפ ףמַאק ןיאק ּב"מז סוֹוכָארָאּב
 ןישַאכ רדנטּכלא טימ ןעמַאזוצ ,"טכער

 ?ױַאּפ עטייווצ ַא ׁשיִדיי ןיא ןּבעגעגסױרַא
 ןשיערּבעה ןופ עּבַאגסױא עטרעסערג

 .יד ןוֿפ ןעקנעדנָא םוצ -- "רוכזיא ּב"מז

 ןיא רעטעּברַא ןוא רעטכעוו  ענעלַאפעג

 :ַאניטסעלַאּפ ג"פ צ"ּפ ןופ) יילארשי-ץרא
 קרעוו עסיורג סָאד ,(ז"ערּת ,יינ .,טעטימָאק

 ?עג ןוא טײהנעגנַאגרעפ ןיא ,לארשי ץראז

 ?טכער ,עטכישעג ,עיפַארגָאעג--טרַאװנעג

 ,טפַאשטריװדנַאל ,עסינטלעהרעפ עכעל

 ?ךנַאל 3 טימ ,עירטסודניא ןוא לעדנַאה -

 זיולּב סױרַא) "רעדליּב 80 ןוא סעטרַאק

 ,ח"ערּת ,י"ג ,ג"פ ןקיּבלעז םעד ןיא ,,ּב 1

 יז ךוּב םעד ןופ ןליט ;47+ב"כ זיז

 ,(שילגנע ןיא טצעזעגרעּביא ךיוא ןענ

 רעד ןיא טירטנײרַא סעקירעמַא  ךָאנ |

 ַא ןריזינַאגרָא ןּביױהעגנָא חמחלמ:טלעוו

 ?גנע סלַא 1918 יַאמ ןיא ,ןָאיגעל ןשידיי

 קעװַא ןָאיגעל ןשידיי ןופ טַאדלָאס רעשיל

 י"א ןייק דנַאלגנע ןוא עדַאנַאק ךרוד

 (ּפ"רּת חסּפ) םילשורי ןיא' םָארנָאּפ ןכָאנ

 ןײק "הדובעה תודחא* ןופ טקישעג

 רעד טימ ןעגנודניּברַאפ ןפַאש וצ ןָאדנָאל

 ?רעדנָא ןיא ,ײטרַאּפ:סטעּברַא רעשילגנע

 ?רעּביא ,ןעמוקעגקירוצ .םורַא רָאי- ןּבלַאה

 ?קַאדער יד ןָאסלענעצַאק .ּב ןופ ןעמונעג

 ?עג טלייוועגסיוא ,"סרטנוקח ןֹופ עיצ

 רעד ןופ רַאטערקעסלַארעגעג סלַא ןרָאװ

 ,"תיללּכה םירבעה םידבועה תורדתסה.

 ןלעיציפָא םעד ןּבעגעגסױרַא 1923 טניז

 ."סקנּפי--"תורדתסהא רעד ןופ ןַאגרָא

 ןיא םזינויצ-ילעוּפ ןוֿפ עטכישעג רעד וצ ,רינ

 ,11 "סקנּפ רעטיור, ,ןלוּפ

 חצי בקעיןּב
 :ליוו ,עלָאגמַאר ןיא = (1863 2/שוז

 2עג טָאה סָאװ ,החּפשמ ַא ןיא ,.ּבוג רענ

 ,םידמול ןוא םינּבר ןופ טמַאטש

 ַא ןעמוקַאּב טָאה רע ואו ,ענליוו ןיא

 - 1801 1000 קיזייא-ק

 ?דניק
 ןרעטלע יד טימ טצעזַאּב ךיז ךָאנ זיו

  רעּבָא ,גנויצרעד עשידיי:לענָאיצידַארט
  רענעי ןיא -- קודקיד ךיוא טגרעלעג
 . רעד רעטנוא ,טייקגטלעז עסיורג ַא טייצ
  טָאה הלּכשה רענילרעּב רעד ןופ העּפשה
 רעד טימ טנעקַאּב ךעלדנירג ךיז רע
 טָאה רָאי עכעלטע ,ךַארּפש רעשטייד
 +רעד ,רחוס סלַא עגיר ןיא טּבעלעג רע
 פייל ןייק ןרָאפעגרעּבירַא רע זיא ךָאנ
 ןעגגויצ פ טָא ךעגנוָיצַאּב ןדנוּברַאפ טָאה רע ואוו ,גיצ
 / תמכח ןופ רעיײטשרָאפ עטסערג יד טימ
  +גײטש ,ץנוצ ,קעניללעי יװ ,לארשי
 .םגא רע טָאה ןטסריפ) טסריפ ,רעדיינש

 5רַא רעשיפַארגָאילּביֿב ןייז ןיא ןפלָאהעג
 ,(13100624 ן144 2 טעּב ר

 רע ואוו ,ענליוו ןיא טצעזַאּב ךיז ,י3

 טָאה 1848

 סלַא עלָאר ענעעזעגנָא ַא טליּפשעג טָאה

 .רעייז ירא ןּבעגעגסױרַא ןוא רעוט:ללּכ
 רעשיערּבעה רעד ןופ קרעװ עקיטכיוו
 רבח ןַײז טימ ןעמַאזוצ) א"צ ,ר,טַארעטיל

 .עײנ ַא (ןָאזנעּבעל ןהּכה םדא ףּתוש ןוא
 ןופ) "רואיּבז ןטימ ךנּת ןופ עּבַאגסיוא

 (םידימלת ענייז ןוא ןָאסלעדנעמ השמ

 .גנוצעזרעּביא רעשטיידכיוה ַא טימ ןוא
 "שדק יארקמח ט"א ,תויתוא עשידיי ןיא

 / יד !(53-1848 ,ענליװ ,םיקלח 17 ןיא)
 א טליּפשעג טָאה ץעּבַאגסױאי עקיזָאד

 ןיפ עטכישעג רעד ןיא עלָאר עסיורג !

 סור ןיא גנוגעוװַאּב-הלּכשה רעשידיי רעד
 .*עורעּביא רעשטייד רעד ףיוא ;דנַאל

 ןוא עטסעּב יד ןופ ענייא בגא) גנוצ/

 רעשידייו ַא רַאפ דוסי רעטוג ַא ןוא

 םיליּכשמ יד ןבָאה (גנוצעזרעּביא-ךנּת !

 =וקַאּב ןוא ןַארּפש עשטייד יד טנרעלעג
 =לוק רעקידברעמ רעה וצ טירטוצ ַא ןעמ

 זָאֹּבַא יד רַאפ טקעּפסָארּפ סלַא ,רוט

 =ןּב טָאה "שדק יארקמח יד ןופ ןטנענ

 יא .טסַאּפרַאפ ןהּכה םדא טימ בקעי

 -- (1851 ,ענליוו) "העדוהח ט"א רושַארּב

 ,שידיי ןיִא ךַאז עטקורדעג עקיצנייא ןייז

 --"םירפסה רצוא םעד ,קרעווטפיוה ןייז ןיא
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 טעּברַא רעשיפַארגָאילּביּב רעטסערג רעד
 רעשיפַארגָאילּביּב ַא) שיערּבעה ףיֹוא
 :בתֹּכ ןוא םירפס 17000ַַא ןופ ןָאקיסקעל
 ערעדנַא ןוא שדוק=ןושל ןיא ןִדִי
 רָאי ןזיּב ,תויתוא עשידיי טימ ןכַארּפש
 קרעװ יד טנכייצרַאפ ךיוא ןענייז 3
 םעד זיּב שידיי ןוא שטייט:ירבע ףיוא

 ,"םירפסה רצוא" רעד ,(רָאי םענעזיו עגנָא |
 רעּביא טעּברַאעג .טָאה .י=.ּב ןכלעוו ףיוא

 ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא זיא ,רָאי
 ,1880 ענליו) טוט ןייז ךָאו טשרעי

 יייטש השמ ןופ תורעח ןוא תוהגה טימ
 -- 1857) בקעי ןוז ןייז ךרוד (רעדיינש

 :עג ןַאד טניז טָאה סָאװ .,(1926 ץרעמ

 ןזיּב ןוא עגַאלפיוא רעיינ ַא ףיוא טעּברַא
 טרירטסיגעררַאפ טוט |

 רָאי ןזיב ךיוא) ןדַײבתּכ ןוא םירפס
 :פיוא רעיינ רעקיזָאד רעד וצ = } (1863 |

 לייט רעטײװצ ַא וצ ךיוא טמוק עגַאל
 ןופ המישר ַא -- "םירפוסה רצוא; ט"א
 :עֹורעּביא ,םירּבחמ ןופ ןעמענ 18000 ַא
 טימ ,וװיזַאא רעּבעגסױרַא ,םירדסמ ,רעצ
 טימ ךיֹוא ,ןטַאד עשיפַארגָאילּביּב עצרוק
 ,טעטש ,תוחּפשמ ןופ - סרעטסיגער

 ךיוא טָאה ,י=ֹּב בקעי -- .וו"זַאא תונידמ
 רעשיטסינויצ רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא
 רעד ןוֿפ רָאטקעריד סלַא ןוא גנוגעװַאּב
 ?סור ץנַאג רַאפ קנַאּב:לַאינָאלַאק רעשידיי

 רָאּפ ַא ענליוו ןיא טכעלטנפערַאּפ דנַאל
 /  ,שידיי ןיא ןרושָארּב עשיטסינויצ

 . ײַארגָאיּב) 2646111--24241 ?םירּפסה- רצוא,
 --112 ,"תונורכזה רפס, ,ןָאסנַאטַאנ ,כ ;(עיּפ
 411 םץמץטגצססעפ ,ןַאקרַאמ .י 1111 |8 5

 ו77. ,1925 *?טגייה , ,לזײמ ,1ג ;{ש 59

 -- 4 6/א12 ,י יבֹצִבְוַּב

 קחצי ןופ ןעמָאנ רעטריטּפָאדַא (
 ,עװַאטלָאּפ ןיא ,ּבעג ,שטיוװעלעשמיש
 עלהשמ 'ר ןופ לקינייא ןַא ,רעטָאפ ןייז
 ןוא רבח ַא סנואג רענליוו םעד ,רעיוויא
 זיא ,"השמ להא , רודיס םעד ןופ רּבחמ

 יבציןּב---בקעייןּב

 1 60,000 םורא

 עג 1904 רע טָאה עיזַאנמיג רעװַאטלָאּפ
 .=ירפ ,י"א ןייק העיסנ עטשרע ןייז טנַאמ)
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 ַא ;טנעגַא?סלדנַאה רעדנזייר ַא ןעוועג
 ַא ,ןויצ-בבוח רענעּבעגעגרעּביא
 יש םיא ןגעװ עז) "תשמ ינּב; יד ןופ
 ,א י ןוא "השמ ינּבי סעשטיווָאנרעשט
 ןיא רע טָאה ,("רהָאי 606 סעשטיװָאצַאק
 "ןויצ ישרוד, עפורג רעד ןֹופ תוחילש
 ןייק | העיסנ עטשרע ןייז :טכַאמעג 1
 / ןפָאלָאק ןגעװ י"א
 ,ןקעווצ 2 עיצַאזינ
 טעד ּבילוצ רעּבָא
 טלָאמעד דָארג
 םענעּבעגעגסױרַא
 רעד ןופ רוסיא
 :יגער רעשיקױעט
 רעשידיי ףיוא גנור
 .. =רָאג עיצַארגימיא
 טשרעוצ טָאה .צּב .טלעוּפעג טשינ
 ןוא רדח ןלענָאיצידַארט ַא ןיא טנרעלעג
 שידיי ;ןקותמ רדח ןימ ַא ןיא ךָאנרעד
 יו רעטעּפש טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה

 רעד ןופ רעליש סלַא ךָאנ

 ,דָאירעּפ םעד ןיא ,1905 רעמוז ןוא גניל
 ןענייז צ"ּפ עשיטילַאּפַא עטלַא יד ןעוו
 .ּפַא ךיז ןּבָאה ייז ןופ ןֹוא ןלַאפעצ ךיז
 :ָאט?ןטסינויצ) ,ס ,ס סעפורג יד ןסירעג
 ךיז ,צ-,ּב טָאה ,ןטסימייס ןוא (ןטסילַאיצ
 ײטרַאּפ יד ןריזינַאגרַא טימ ןבעגעגּפָא
 זיא סָאװ ,ןָאיַאר רעװַאטלָאּפ ,,ד ,ס צ"ּפ
 ?נעלסור םעד ןופ גנוטסעפ יד ןרָאװעג
 ןופ טנעדוטס ַא .,םזינויצ:ילעוּפ ןשיד
 :יק ןופ טעטלוקַאפ ןכעלטּפַאשגסיװרוטַאנ
 :ַאּב ךיז רע טָאה ,טעטיסרעװינוא רעווע
 :ַאװצ-ןָאיַאר ןטשרע םעד ןיא טקילײט
 טימ ןעמַאזוצ ,1905 רעּבמעצעד ,רָאפנעמ
 ,(לאיטלּפ) ןַאּפשנירג . ,וָאכָארָאּב .ּב
 לאינד ,יקסװָארטסָא ַאמַאיז ,לבּבֹורז
 ,ןיקרסא

 ּפמַאק םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,,דנַא
(11) 

 .ףילגטימ ַא

= 

 - .א יקסװָארטסָא ,רעצלעמ לה
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 ?ייס יד ןגעק ןטסיניטסעלַאּפ:צ"ּפ יד ןופ

 ?נָאק רעװעשטידרַאּב רעד ףיוא - ןטסימ |

 טריזינַאגרָא 1905 רעבמעצעד ץנערעפ--
 .רעמירק ןיא צ"ּפ עשיטסיגיטסעלַאּפ יד |

 ?סגנודנירג םעד ןיא רעמענלײטנָא ,ןָאיַאר;

 רעשידנעלסור רעד ןופ רַאפנעמַאזוצ !
 .ײטרַאּפ = צ"ּפ רעשיטַארקָאמעד : .לַאיצָאס י

 .סלַא ןוא

 | אש ק"צ ןטלליוועגסיוא ןֹופ דילגטימ |
 .,1906 םייוּפ ,עװַאטלָאּפ ןיא

 .ישַאכ רדנטּכלַא ,ווָאכַארָאּב טימ

 "סיוא ,ןיוויק ןוא יקסוװָאקיצנעמ ,פ ,אירול

 .ץנערעפנָאק רעמייהעג ַא ףיוא טעּברַאעג
 .:ָארעפמיס ןוא דַארגָאניטנַאטסנָאק ןיא

 .ףנואו) צ"פ יד ןופ םיָאפטַאלּפ יד לָאּפ -
 .ןזִא טכעלטנפערַאפ -

 .לעמק. 086038ה 220סוזאא8 רעװאטלַאּפ רעד

 ,"םרָאפטַאלּפ רעז

 ,ווָאכָארַאּב ,ּב ןופ גנוטעּברַאַאּב רעד ןיא

 רעטנוא- ,(עיצקַאדער רעסיוועג ַא .רעטנוא }

 .רעטייווצ ןייז) ר נ בא ןעמָאנ:ַײטרַאּפ ןייז

 ךיז (הידבוע ןעוועג .זיא ןעמָאנ:ייטרַאפ !
 .5צ'ּפ יד טריטקַאדערטימ ןוא .טקילײטַאּב

 .ײקנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ רעדח ןענַאגרָא

 .לעװ) עווַאטלָאּפ ןיא ײסטרעװרָאֿפ; .ןוא

 ןוא אאקסטמאג יד ןטיּברַאֿפ .ןּבָאה -עכ-ה

 .ןעגנורעדנַאװמוא עשידיי .יד, טעּברַא7 ןייז טכעלטנפערַאּפ ואוו ,(תוסוסזמ .םעד;

 טקעדעגפיוא זיוה ןייז ןיא ןיא 106 2! |

 .=טסּב ,עז ןְשידיי םעד ןוֿפ טימַאניד .ןרָאװעג

 .?ּפיטש ,רעטָאפ ןייז ,עװַאטלָאּפ ןיא ץוש'
 - רעלעטשטפירש רעד)

 / ןסעזעגּפָא ןענייז רעטסעוװש ןוא (ינגואר
 .טקישרַאפ ןַאד ןוא

 רעדורב ,רעטומ

 הֹסיִפּת ןיא רָאי 1

 :לע יד ןענַאװ ןופ) ריּביס ןייק ןרָאװעג

 ןייק ןעמוקעג 1922 טשרע ןענייז ןרעט

 רעד תעּב זיא רעכלעוו ,,צב

 רעד ןיא ןעוועג טינ קילעפֹוצ עיזיווער
 ןוא י"א

 =עג ואוו ,ענליוו ןייק ןפָאלטנַא זיא ,םייהי

 ,ָאיצַאזינַאגרָא רעד ןיא לײטנָא א ןעמוג)
 ןופ טעּביֵא רעשירַארעטיל ןוא רעלענ
 ,ייטרַאּפ רעדו

 ,"תודחאהע-

 יד ןדנירג ןפלָאהעגטימ

 :שטייד- ,ץייווש) עגיל:צ"ּפ עשידנעלסיוא
 - .ןוא ןיוו ,1906 רעמוז ;טכוזַאּב | .,(דנַאל
 יוצ יד ןיא לײטנָא ַא ןעמונעג ,עיצילַאג
 ַארַאסעּב ןוא רעקסנימ ןופ ןרָאפנעמַאז
 פָארק ןיא טרידנָאּפסערָאק ,ןעגָאיַאר .רעּב
 ?רעטעּפ - ,"רעטײּברַא רעשידויפ רעוועק |

 יידיאפ רעקרָאײװיװנ ,?ג3088ש8 רעגרֹוּב

 ן?"רואהש רעמילשורי ,"רעפּפמעק רעש
 - =סױרַא ןוא טריטסערַא ןעוועג לָאמ ייווצ
 / םירבח ןופ ףליה רעד טימ ךיז טיירדעג
 . ןוא דנַאלסור ןזָאלרַאֿפ 1907 םירוּפ ,צ"פ
 =וצ העיסנ רעד תעשּב | ,י"א ןייק קעװַא :
  =עגפיונוצ יקסנַאלּפַאק ,ש טימ ןעמַאו
 םוצ םודנַארָאמעמ ןטשרע םעד טלעטש
 ןגעוו לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס/

 .םעד ןיא צ"ּפ יד ןופ טירטנײרַא םעד

 - ןעמונרַאפ ךיז ופי ןיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא

 רעמוז .,ײטרַאּפ-צ"ּפ יד ןקיטסעּפַאּב טימ |
 ןַאגרָא םעד טריטקַאדער 1907
 ?קעלַא ןיא ןענישרע לענימָאנ) "גנַאפנָא
 נָאק ןשיטסינויִצ ןט:8 ןפיוא - ,(עירדנַאס
 י"א ןופ טַאגעלעד סלַא גַאה ןיא סערג
 - ײלֵא םעד ןופ רעדנירג יד ןשיװצ ןעוועג
 ,צ"פ לנַאּברַאפ ןכעלטלעוו
 רעשיקרעט רעד רעטנוא ןוא ןטשרע

 רלד;

 /םעד ךָאנ !

 :סוא .ןשידייײטנַא ןקיצנייא טפַאשרעה
 .ַאֹּב ךיז (1908 םירוּפ) ופי ןיא ְךָארּב |

 ,לבּבורז טימ ןעמַאזוצ ,םילשורי ןיא טצעז
 טריטקַאדער תיאני לחר ןוא ןוירוג:ןּב
 ײטרַאּפ רעד ןופ ןַאגרָא ןשיערּבעה םעד

 :עגסױרַא ייתודחאק ג"פ ןיא
 - 5ג קיטייצכיילג ,ןרושָארּב עקינייא ןּבעג
 טשרעוצ ,רערעל סלַא טקיטּפעשַאּב ןעוו |

 רעמילשורי רעד ןיא ןַאד ןוא טַאוװירּפ

 ?טנפערַאּפ ע"ְרּת ףחלשהז ןיא ,עיזַאנמיג

 ?שימָאנָאקע יד רעּביא טעּברַא ןַא טכעל

 םעד ןופ ןרָאטקַאפ עכעלטפַאשלעזעג)
 ?רעּבירַא 1912 - ,דנַאטשפיוא ןשיאנומשח

 ןרידוטש לָאָּאניטנַאטסנָאק ןייק ןרָאפעג

 טכוזַאּב .רָאי עלַא טעמּכ ,ץנעדורּפסירוי
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 =ינויִצ יד ףיֹוא טַאגעלעד סלַא עּפַארײא
 :עפנַאק:טלעוו יד ןוא ןטערגנָאק עשימס

 =ַאמָאטַא רעד ןעװ ,צ"פ יד ןופ ןצנער -
 זיא טעטיסרעווינוא רעשינ
 :עג המחלמ:טלעװ רעד ןופ ךָארּבסױא
 ,י"א ןייק ןרָאּפעגּפַא ,ןרָאװעג - ןסָאלש
 טעּברַאעג ןוא "תודחאהע טריטקַאוער|

 ידי רעד ןופ גנוריזינַאמָאטָא רעד רַאפ
 ?טּפוה רעד ןעװ ,גנורעקלעפַאּב רעש
 ײמרַא רעשיקרעט רעד ןופ רידנַאמָאק
 ןּביױהעגנָא טָאה  ַאשַאּפ:לַאמשוד י"א ןיא
 צ"ּפ יד טרפּב ,ןטסינויצ יד ןפדור וצ
 ,"תודחאהפ טכַאמרַאפ ןוא
 טקישעגסױרַא ןוירוןּב טימ ןעמַאזוצ
 רָאי 3 טכַארּברַאפ ןֹוא דנַאל ןופ ןרָאװעג
 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז ואוו ,עקירעמַא ןיא

 ַאּבַא ,"ץולחהז ןרַאפ עיצַאטיגַא רעד |
 :רעד ,1915 ,ןַאד ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעוו
 טקילײטַאּב ךיז ;עקירעמַא ןיא טקעוו
 רעשידיא רעדע טפירשטייצ רעד ןיא

 ןעוועג - ,"ןרוּתהח ,"טײהרַאווע ,"סערגנַאק
 ןעשידיאע ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא
 ןישַאכ ,א טימ ןעמַאווצ ןֹוא "רעפּפמעק
 ּב"מז סָאד ןּבעגעגסױרַא ןוירוג:ןּב ןוא
 טייווצ ןוא עּבַאגסױא עטשרע) "רוּכזיח

 ןעמַאוצ ןוא ,(שידיי ןיא עטרעסערגרַאפ
 סָאד טלעטשעגפיונוצ ןוירוג:ןּב טימ -

 ,שידיי ןיא "לארשייץראפ קרעוו עסיורג
 לארשי ץראז ןרושָארּב יד ןּבעגעגסיורַא |

 :ַאּפײ ןוא "עיצַאוינָאלָאק רַאפ דנַאל סלַא
 ,ידנַאפ:רעטעּברַא:ַאניטסעל
 םעד ןופ גנוריזינַאגרָא רעד ןיא טקיל
 סלַא ןוא עקירעמַא ןיא ןָאיגעל ןשידיי

 -וינ ןופ ,1918 ןוויס ,ןרָאפעגּפָא רעגָאיגעל
 :ךע ךיז טניפעג ואװ י"א ןייק קרָאי
 יד ןופ רעריפ יד ןופ רקנייא סלַא םויח
 ןעװעג :רעטעּברַא עשידי עקיטרָאד
 ?עזקע רעד ןופָפ,יינמוה דעוא ןופ דילגטימ
 רעד ןופ ,ימואלה דעוװ ןופ עוויטוק
 ,"תילארשי:ץרא הצעומא

 .םעד ךָאנ

 ,3243 יא

 .ײטַאּב ךיז

 .רעכלעוו זופ

 ?ּפָא רעד ףפילוצ 1921 ינוי טרינגיזער

 - ,עיצַארגימיא רעשידיי רעד ןופ גנולעטש
 ןיפ גנודנירג רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז

 גנוקינייארַאפ סלַא --- "הדובעה תודחא,|
 עשִיײטרַאּפמוא יד טימ צ"פ:י"א יד ןֹופ

 תורדעסהח רעד ןיא קיטעט ,,ןטנעמעלע
 ןיא טקילײטַאּב ךיז : ,"תיללּכה םידבועח

 ,"סרטנוק/ ןיא ,,יהמדאה;

 :ַארּב יד ןּבעגעגסױרַא

 ןיא ןענישרע)

 "רבקה םבושיהזש

 סרענערּב

 דנַא ,א ?רבדח

 "תיברעה העונּתהח ןרוש
 = ,(שידיי ןיא .עקירעמַא

 ,דנַא ,א "ןיעיקּפ רקּכֹּב

 6 1905---1839) טקידענעּב . ןויצ-ןּב

 - ּבוג רעוועיק ,עילָאּפיַאטסָאנרָא ןיא ,ּבעג
 ,עינעמור ןיא רָאי עקינייא טכַארּברַאפ

 ,ןילרעּב ןיא טפיוטעג 1863 ךיז רע טָאה
 :יסרעזוינוא רעגרוּבצריװ ןיא טרידוטש |

 / ,רָאטקָאד סלַא טקידנעעג 1867 ןוא טעט
 טפַאשלעזעגײ רעשיטירּב רעד טימ ןדנוּב | :רַאפ ךיז ואוו ,דנַאלגנע ןייק קעוַא ןַאד
 ןשיווצ םוטנטסירק סָאד ןטײרּפשרַאפ וצ
 טקישעג םיא טָאה עכלעװ ,"ןדיי יד
 / ,סעדָא ןייק 1876 ,עינעמור ןייקה 4
 פָאיסימ סלַא קיטעט ןעוועג זיא רע ואוו

 סעדָא טוָאלרַאפ 1886 .,רָאטקָאד ןוא רענ -
 לָאּפָאגיטנַאטסנַאק ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא

 ואוו ,עקירעמַא ןייק קעװַא רעטעּפש ןוא
 .טָאה .ּב ,טױט ןויב טּבעלעג טָאה רע
 "לארשי תיּב לא ארוק לוקח :טסַאפרַאפ
 .ןיא ךיוא ,יהקדצ חרואק ,(1868 ןָאדנָאל)
 סעדָא) יאריס 132 ןופ ןוסונ ןיא שידיי

 יה , שידיי ףיוא טצעזעגרעביא 6

 םעוזוס 01 !מס 80036 0! סמַאהַארגניא
 /תראפתח ט"א  ןבעגעגסירַאש 664
 .ָאיווליס ןוא (86 -- 1883 סעדָא ,ילארשי
 =לעװ ,6366 09661:'6 עמַארד סָאקיללעּפ

 "לודג:ןהּכ רעשלַאפ רעדח ט"א זיא טכ
 ןשידיי רעקרָאײוינ ןיא ןרָאװעג טליּפשעג
 ןירָאג 1881(, --.ןירָאג .ּב טיול) רעטַאעט
 ?נגלָאפ המישר ןַײז ןיא ךיוא טנכייצרַאפ
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 !,+-3 ןופ ןסעיּפ עקיד |
 3 ,"ישודיק עשלַאפ יד רעדָא עמַארד
 11882 ,"דוס רעסיורג רעד, ;1892 ,ןטקַא
 רָאטװַא ןופ זעמַאנ רעד) "קעובצ רעד;

 ,(ןַאמרעּבליז השמ ןּבעגעגנָא שלַאפ זיא -
 "קלָאפרָאּפ עקיטמיזרעפייא סָאד/ ;2

 .=קילג ענעדירפוצמוא ידז ;(שטייד ןֹופ)
 ן"הצילח ידו ;"עכעל .רענירג רצעדז

 ,"רַאפעג ןיא רָאלײס רעד רעדָא רעטסוש
 ןחפטטוטזנ /062/ רעד טָאה 1905 ,1889)

 ?יא ןייז ןּבעגעגסיױרַא ןילרעּב ןיא  סטזח
 :בעװ יננַא ןופ שילגנע ןופ גנוצעזרעּב
 :ָאר ןכעלטסירק ןשירָאטסיה סעָאלּפעּפ
 ינש-תיּב ןּברוח ןופ טייצ רעד סיוא ןַאמ
 ןופ געט עטצעל איד רעדָא ימעגח
 :רעּביא יד ;(326 ו"ז ,גיצּפייל) םילשורי
 רענילָאװ - ןקיטּפַאז ַא .ןיא זיא גנוצעז
 ?ירעמשטייד עקיצניװ טימ זיולּב ,שידיי
 | ,ןטנעמעלע עש

 ו"םירמושמ ,ןָארטיצ ,ל ,ש ;42 .ז 111 ןפ

 ) / 1890=-  םולש-ןּב
 הדוהי ןּב ןועמש ןופ םינָאדװעסּפ
 ליװ ,ןָאגרָאמס ןיא .בעג ,רעדײנש
 ,עילימַאּפ רעשידיסח ַא ןיא ,טנגעג רענ
 ?ירַּפ יב ךיוא ןוא רדח ןיא טנרעלעג

 ;סקלָאפ ַא טכוזַאּב ןוא סרערעל עטַאװ
 ,י"ג ןייק טרעדנַאװעגסױא 1909 .לוש
 ואוו ,ָאגַאקיש ןיא טצעזַאּב ךיז רעטעּפש
 ףיוא רעטעּברַא סלַא טקיטפעשַאּב ןיא
 רעדיל טימ טריטויּבעד ,קירּבַאפ:ימוג ַא
 ,"טלעװ ידח רעגַאקיש רעד ןיא

 ,"טלעוו עשירַאטעגעװ ידח ,=

 װ ,,דנַא .א "טרָאװ
 :ַאקיש רעד ןופ ןּבַאגסױא יד ןיא טקיל
 ןיאװ יו ,רעּבײרש עגנוי עּפורג רעג
 ןעגנויא ןופ ןּבעגעגסױרַא ,ּב"מז) ילעּבענ
 ז"ז ,1919 ָאגַאקיש ,"ןייארעפרעּביירש

 סָאדז

 .ףַאֹק ףיואק ,"דנעגויא ,"סנַאנָאזעױװ ,(113)

 ,"סעוװָאט ךופ העּפשה רעד רעטנוא
 עפורג רעשיטסיװיטקעּפסָארטניא רעד

 ןָאטנילעּב י-- ןזָאלעּב -- םולש-ןּב --- ןויצ-ןּב

 -2נעילימַאפ ַאװ

 ןגעוו

 ,דנַאלסור -

 ?ײטַאּב ךיז טּפוהרעד

.8 

 ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ "ךיז ןיא;
 "ָאגַאקיש גנוי ב"מז ןיא זרעפ ןעיירפ
 . =ײניאװ ה"מז יד ןיא ןוא (125 ז"ז ,1922)
 - |--54:  ,1925 ,ָאגַאקיש) "םענ

 "ןופ "לאנרושז ןעגרָאמ, ןיא ,תובשחמילעּב
 ,1924 ג/א1

 -- 9 פ 24 .עריירפ ווָאלעּב !
 .תואלסָאנירעטַאק ןיא .ּבעג ( |
 יזומ עכיוה ַא ןעמוקַאּב ואוו ,עניַארקוא
 שידיי ךיוא טנרעלעג ,גנֹודליּב עשילַאק
 ןעמַאזוצ טרעדנַאװעגסױא ,שִיערּבעה ןוא
 יז ואוו ,עקירעמַא ןייק ןרעטלע יד טימ
 ןוא ןעגנולייצרעד טכעלטנפערַאפ טָאה
 רעשידיאז רעיפלעדַאליפ רעד ןיא רעדיל
 .,"דניירפסקלָאפע רעגרוּבסטיּפ ,,"טלעוו
 ַאקירעמַאװ ,"גָאטװ רעקרָא=וינ יד ןיא
  :ּפ"א ךיוא) "טַאלּבעגַאט ןעשידייז ,"רענ
 ןיא טקיטפעשַאּב .("הבהאו םולש תּבח

 ,ןירערעל-ריוװַאלק סלַא קרָאײוינ -
 םורַא רזעילא-השמ ןָאסנילעב

 ןיא 'ּבעג (1908 רדא 'ו -- 0
 "טָאה ,לָאּפסַאריט ןיא קידנעניואוו ,סעדָא
 ,המחלמ רעמירק רעד תעשּב ,1855 רע
 .=ַצג עשיטילַאּפ וצ סערעטניא רעד ןעוו
 ,טקרַאטשעג רעיײז ךיז טָאה ןשינעעש
 יד טימ ץנעדנַאּפסערָאק ַא טריפרַאפ
 .,,דנַא .א בקעיןּב ,םיליּכשמ רענליוו

 .ַא ןּבעגוצסױרַא טקעיָארּפ ןייז
 ןיא ןדיי יד רַאפ גנוטייצ עשיערּבעה

 טיג יז ייּב רענָא טָאה רע
 .ךיוא ךיז טָאה ;גנַאלקּפָא ןייק ןענופעג
 'וצ ןינע םעד ןגעֹו ןדנעװ טוװרּפעג
 אוו 260. 6. רעד ןופ רָאטקַאדער םעד
 טָאה רעכלעוו ,ןָאסּפיליפ ,ל ןט6סװ!תטזוֿפ
 סםעד טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז
 / רעּבָא ,דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ ןּבעל
 'טימ טנגונַאּב זױלּב ךיז טָאה ןָאסּפיליפ
 - טפיושטייצ ןייז ןיא ווירּב ס--ּב ןקורדּפָא
 =גָאּפסערָאק עצנַאג יד ,(9 ,מונ ,1857)
 10 ןיא .ּב טָאה ןינע םעד ןגעװ ץנעד
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 . ה"מז ענייז ןיא { טכעלטנפערַאפ םורַא רָא
 ןּבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,"סדה ילעא
 טָאה רע ואוו ,סעדָא ןיא (ןרעמונ 4)
 :עקורד ַא ןטלַאחעג טייצ רענעי וצ ןיוש
 זיא יירעקורד רעקיזָאד רעד ןיא  ,ייר
 לוק/ רעד רעּבירַא 1871 25/ש םעד
 :עצ רדנסּכלַא טניז זיא סָאװ ,"רשבמ
 :ָנג ּב"טּפ ןייק רָאפרעּבירַא סמיוּברעד
 ?נעיליל ּבײל;השמ ןופ ןרָאװעג טריפ
 טָאה ן--ּב טימ םיכוסכיס ּבילוצ ,םולּב
 ןופ עיצקַאדער יד טוָאלרַאפ םולּבנעיליל
 רעד ןרָאװעג זיא .ּב ןוא "רשבמ לוקי
 רעטשרע רעקיזָאד רעד ןופ רָאטקַאדער
 ןיא גנוטײצ רעשידי רעקיצנייא ןוא
 :ינָא טרָאד טכעלטנפערַאפ ןוא דנַאלסור
 רעּבָא ,ן"באמ פ"א ךיוא ,ןעלקיטרַא עקינ
 ןעזעוועג טינעג טינ רָאג תלחּת זיא ,ּבז
 עכַארּפש ןייז ןוא עיצקַאדער תוכלה ןיא
 :ַאמ רעזנוא ףיוא ןזעװעג טינ ךיוא זיא
 זיא טוקילּבוּפ סָאד רעכלעוו טימ ,רעינ
 לוקא ןיא םיוּברעדעצ) "טנהָאװעג ןיֹוׁש
 ?נעעג ,ּב טָאה ךיוא ,(10 ,1872 "רשבמ
 ,"רשבמ לוקא ןופ גנוטכיר יד טרעד
 :ַאר טווּורּפעג טָאה םיוּברעדעצ םגה ןוא
 טעּברַאטימ ןייז ךרוד גנוטייצ יד ןעוועט
 רעצרוק ַא ןיא יז זיא ,סיוא ּב"טּפ ןופ
 ץוחַא -- .ןעגנַאגעגרעטנוא םורַא = טייצ|

 / תולגמז א"צ) שיערּבעה ןיא קרעװ  יר ַא
 :עג -- 'תוחּפשמ טוקליז ןוא "ןיסחוי

 :ימַאפ יד ןגעו ןעגנושרָאפ .עשיגָאלַאעג -
 ,ןָאטנילײּב ,ָאדליװ = ,ןיקרָאמוט סעיל |

 1891--סעדיירפ ,ןיקמורפ ,וָארדנַאסקעלַא
 ףיוא טצעזעגרעביא .ב טָאה (1892 ןוא
 טנ רעדָא יּבכמ אדוהי תורובגי :שידיי
 ףניפ ןיא עמַארד ַא--(לג יּפש:הּכנח) הּכנח
 רעד טיול ,ָאללעפגנָאק ןופ ,"ןעטקַא
 קמק 826: ןיא גנוצעזרעּביא רעשיסור
 םירשילז ;(2 סעדָא) 1815 6884
 די:בתּכ ןיא) ָאטַאצול .ח ,מ ןופ "הלהּת-
 | ןַאמָאר -- "אינאּפש שוריגז ,(?ןּבילּבעג

 ,7 סעדָא :
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 רע ,(1888עשרַאוו) ןָאסּפיליפ .ל ןופ
 ?רעטרָאװדמערפ ,ַא טעּברַאַאּב ךיוא טָאה
 .רַאפ וצ נוא ןערעלקרע וצח -- "ךוּב
 סָאװ רעטרעװ עדמערפ איד ןעשטייד
 רעשישטייד רעד ןיא ךילכיורּבעג זיא
 גוא ,עכַארּפש רעשיססור רעד ןיא נוא
 ?רַאשז) ןעשידוי ןעגיטנייה םעד ןיא ךיוא
 ריפ ךוּבדנַאה רעגיטיינ ַאװ ,"ןושל (ןָאג
 סָאװ איד רַאפ ,ןעשנעמ ןעססַאלק עללַא
 עטלַא איד טּפױהרעּביא ךָאנ ןעכיורּב
 טפעה עטשרע) "ךַארּפשרעטטומ עשידוי

 / ףעגנַאלַא טימ ,33 זיז
 ךיוא ךיז זיא רּבחמ רעד ואוו ,עדעררָאּפ
 =רא עשיליכשמ טימ שידיי רַאפ לצנתמ
 ,(ןטנעמוג

 .ינאטס .ש ;"רפס תירק, ,ןילטייצ 10 ,9
 ,גרעבניצ 14 ,1904 2. 80040248 ,יקסווַאלס
 ,רעגיוו ,ל 129---26 ז"ז ,11010014 6800 1
 .עז.י

 / =-189) וחירמש-שריה יקנעלעּב
  .ץסּבעטיװ ןיא .בעג (1905 רײא ה"כ
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז טנגוי רעד ןיא
 ךיז רעטעּפש ,גנוגעווַאב רעשיטסינויצ
 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד טימ ןּבעגעגּפָא
 טרידנַאנַאּפָארּפ ןוא ןלעטרַא?רעטעּברַא
 ?קיטרַא עלעיצעּפס ןיא טייקיטכיוו רעייז
 ,"רוי םעדח ןיא טקילײטַאּב ךיז .ןעל
 ;ןעיורפא ,"גנוטייצסקלָאפ רעשידוי,
 ןוא "גָאט, רעגרוּברעטעּפ םעד ,"טלעוו
 :יצנע רעשידוי רעדח ןיא טעּברַאעגטימ
 רעגרוּברעטעּפ רעד סָאװ ,"עידעּפָאלק
 ןבעגוצסױרַא ןּביױהעגנָא טָאה "טכילח ג"פ
 סױרַא ןענייז סע רעכלעו ןופ ןוא 4
 =רעטעּפ ןיא ןּברָאטשעג ,ןטפעה 4 זיולּב
 =ַאטס ַא די:בתּכ ןיא טזָאלעגרעּביא ,גרוּב
 טײקיטעט רָאי 107 טעּברַא עשיטסיט
 ןיא) "הלכשה יציפמ הרבה רעד ןופ
 ,(שיסור

 / 406 .מונ 1005 "דנײרפ רעד, 1163 / 830
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 / = עאפ ?פוא1 ןוימד- -לעּב !
 ,ףיטש םוחנ ןופ םינַאדװעסּפ ( |

 .צַאּבעלַאּבַא ןיא ,ןילָאװ ,ענווָאר ןיא .ּבעג
 . ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו ,החּפשמ רעשיט
 ןופ טקעטשעגנָא
 רָאי 8 זיּב .הלּכשה
 יקדרד טנרעלעג
 - ןַאד ,היביבר ןוא
 ;קיד םידמלמ ייּב

 ,ארמג ןוא ךנּת ,קוד -
 . ןיוש רָאי 12 וצ

 =ייֵלעגנָא ןעװעג
 צנַאג רעד ןיא טנע
 ;עטיל רעטיערּבעה רעקיטלָאמעד רעצ
 ,הצילמ עשיערּבעה ןּבירשעג ןוא רוטַאר
 ןופ סַאלק ןט53 ןיא ןעמוקעגנָא 1504
 :עג ןַאד זיא סנױזַא סָאװ ,לושלַאער רעד
 דעד רַאפ -עיצולָאװער לקיטש ַא ןעוו
 . קידנכוזַאּב ,טָאטש רעכעלשידיי רעמורפ

 ,לושלַאער יד ןופ ןסירעגּפָא טינ ךיז

 :בעה טנעײלעג ,הביבס רעשידײ רעד |

 הפשש הרבה ַא טריזינַאגרָא ,שִיער
 יד ןיא זיב) ארמג טנרעלעג ,"הרורּב |

 :טפַאשנסיו סיוא -- ןרָאא עשיטנעדוטס
 סערגנָאק ןטשרע ןכָאנ ,(ןקעווצ-.עכעל
 1899 ,טסינויצ ַא ןרָאװעג לעזַאּב ןיא

 ?ײטּפָא;רעיגעשזניא רעד ףיוא טנרעלעג . שעג װיטקַא 08 -- 1907 זיּב ןוא ."עינעד | רָאיַא ,םוקינכעטילָאּפ רעוועיק ןיא ןײרַא !

 ףיוא ךַאנרעד ,גנול
 ןופ רעדניױג יד ןופ רענייא ןעוועג 2
 :יטסינויצ:לַאקידַאר רעשיטנעדוטס רעד
 .,אזסתסמס4 עבקגעהפ עּפורג רעש

 ,ווירב ענייז ּבילוצ טריטסערא ןעוועג
 רבה ןײז ייּב ןענופעג טָאהמ סָאװ
 ןיא רעכלעװ ,יקסװעשַאד סחנּפ
 סַאג ןיא שטַאּפ ַא ןּבעג רַאפ ןסעזעג
 -עטערטרַאפ סלַא ,ריציפַא:ןעמרַאדנַאשזַא
 :ײטַאב ךיז לגילפ ןקניל ןגני םעז ןופ

 רָאפנעמַאװצ דעקסנימ םעד ףיוא טקיל
 וצ ,ןטסינויצ יד ןופ | +עגנָא טייצ רענעי

 ,רעשימעכ רעד

 ןכָאװ 6

 .ךַאד

 ןוימדילעּב

 - ,טץסס806 800810780|

 ָאד רעד ןיא ;םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג
 .טקֹורדעגּפָא טינ זיא עכלעוו) טעּברַא רעקיז

 לעמ עוויט |

 ,דנֹוּב ןגעק ּפמַאק ַא טריפעג-
 ןירַא .,,וועיק ןייק ןעמוקעגקירוצ .1906/

 רעדיוו | 
 ,טנרעלעג
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 ףיוא הבושת א -- (שיסור ףױא) טעב |
 ןַאז טָאה רעכלעוו

 / ןופ עיצַאדנעמָאקער רעד ץָארט ןרָאװעג

 ?נירגַאּב רעטשרע רעד (רענטַאר ּב ,מ
 ערעטעּפש יד ןופ עיגָאלָאעדיא יד טעד

 יד ןופ עיצַאזירַאטעלָארּפ-טינ יד) ,ס .ס |
 :יורדעג ןופרעד יד ןוא ןסַאמ עשידיי -

 + ןוא עיצַארטנעצנַאק ,עיצַארגימע ענעג

 -נָאּפ רעוועינעשעק ןכָאנ ,(עיצַאזינָאלַאק |
 ןופ רָעגיײא ןוא רעדנירגטימ ןעוועג םָאר
 ?טסּבלעז ןשידי םעד ןופ רעריפנָא יד
 .רעדילגטימ ענייז ןופ רענייא סָאװ ,ץוש
 + ?רעטעּפ ןיא ךיז טָאה יקסוועשַאד סחנּפ
 םעד ףיוא רעסעמ ַא טימ ןמרָאװעג גרֹוּב
 רעצעה-םָארגָאּפ רעּבַארַאסעּב ןטסואווַאּב

 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ; ןַאװעשורק לעװַאּפ -

 :קעריד םעד טגנַאלרעד םירבח עכעלטע
 :ַארטסגָאמעד ַא םוקינכעטילַאּפ ןופ רָאט

 =דנעש עכלעזַא .ייּב זַא ,גנו
 טינ ײז ןענעק ןדיי ףיוא תופידר עכעל
 :ֹּב טימ ןעמַאזוצ .סנעמַאזקע יד ןטלַאה
 . שיַבֲאגֹרֲא טנַאקירּבַאֿפ .וװ ןוא (עז) רידַא
 ?שזָארזָאװש ןופ ץנערעפנָאק יד טריז

 . ,ײטרַאּפ רעשיטסימייס רעד ןיא טעּברַא
 .ןיא ןסעזעג 1904 יַאמ--1903 רעבמעווָאנ
 =כעטילָאּפ ןופ ןסָאלשעגסױא | ,עמרוט
 .ייצילַאּפ ןופ ןפָאלטנַא רעבָאטקָא ,םוקיג
 .=ַאגרָא ןועּב ןיא ,ץייווש ןייק טכיזפיוא
 ןוא "עינעדשזָארזָאװא עּפורג ַא טריזינ

 .רַאונַאי

 . טינ רעּבָא .םוקינכעטילָאּפ ןיא
 - לַאנָאיסעּפָארּפ : ײטרַאּפ סלַאו

 ,קסּכעטיװ . ,ענליוו ,וועיק ןיא טעּברַאעג
  טימ) הנותח רעד ךָאנ ;לָאּפַארעֿפמיס
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 | ךיז (ּברַאפרעּבליז ,מ ןופ רעטסעווש ַא
 נָא סלַא טעּברַאעג .טצעזַאּב
 - :ײטּפָא:עיצַארגימע רעד ןיא רעטלעטשעג
 - טּבעלעג 1914--0 ,א"קי רעד ןופ גנול

 ,ב"טּפ ןיא טצעזַאּב

 ?לעטשעגנָא סלַא טָאטשנריױּבעג ןייז ןיא
 ,קנַאּב רעשידייַא ןֹופ רעט

 תרוּת טיול טכער:לַאגימירקװ עיצַאטרעס

 ןטפַאשנסיװ עשידירוי ןופ טַאדידנַאק

  רעטלַאװרַאפ ןעועג 1914 ץרעמ טניז
 ,ענליו ןיא ג"פ סגיקצעלק .א ,ּב ןופ
 .המחלמ:טלעװ רעד ןופ ךורּבכױא ןכָאנ
 רעטקיטכעמלופַאּב רעטשרע רעד ןעוועג
 ןיא טעדנירגעג ,ּב"טּפ ,'ָאּפָאקעי; ןופ

 ןטעטימַאקספליה טעטש -ענעדיײשרַאפ

 ןפלָאהעג 1915 ּבײהנָא ,עזָאלמיײה רַאפ
 רַאפ ,ג"פ=ןיקצעלק ןופ טעּברַא יד ןעיינַאּב
 ?עגרעּבירַא ענליוו ןופ עיצַאוקַאװע רעד
 .עסױרגַא קידנזָאלרעּביא ,ּב"טּפ ןייק ןרָאפ
 ןכַאזקורד עשידיי עטלַא ןופ קעטָאילּביּב

 וצ רוטַארעטיל רעכעלטפַאשנסיװ - ןֹוא |
 זיא עכלעוו ,שידיי ןופ גנושרָאפ 'רעד
  =עג טפיוקרַאפ ןסיװ ןייז ןָא רעטעּפש
 ?רַאעג 1918 רעמוז זיּב ּב"טּפ ןיא ,ןרָאװ

 :נָאּפסערָאק סלַא ?ָאּפָאקעיװ ןיא טעּב
 ,םסאסווש לַאנרושז ןופ רָאטקַאדער ,טנעד
 ךיז ,גנולײטּפָא-טייזערקי רעד ןופ רעריפ !

 הרבח/ רעד ןיא טקילײטַאּב וויטקַא
 טלָאמעד זיא עכלעוו + ,"הלּכשה יציפמ
 םעייג םעד קנַאדַא ןקסַאװעגסױא קרַאטש
 ןיא עזָאלמיײה יד רַאפ ןזעוולוש ןשידיי
 טקריוועגטימ ,סעינרעּבוג עשיסור יד

 :טכיררעטנוא עשידיי יד ןריפכרוד םייּב
 ןופ רָאפנעמַאװצ םעד ףיוא ,ךַארּפש
 עדער ַא ןטלַאהעג 1916 ּב"טּפ ןיא ה"מח
 רעשיטסיערצעה רעד ןגעק שידיי רַאפ

 ךָאנ ,קילַאיב 3 ,.ה ןופ גנוטערטסױרַא טה

 2לֵא עקינייא טימ עיצולָאװעריץרעמ רעד

 . רעד רַאפ

 - ?װָאדימעד ןשידירוי םעד טקידנעעג טייצ

  =יד ןייז רַאפ ןוא .וַאלסָארַאי ןיא ייציל

 רעגַאל ןשיטסימייס םעד ןופ םירבח עט
 ,יײטרַאּפסקלָאפװ יד טעדנירגעג .דנַא .א

 :ידיי עטיירּב יד ןעיצוצניײרַא עּבָארּפ סלַא

 רעשיטַארקָאמעד ַא ןיא ןטכישטקלָאפ עש
 ,טעּברַא:רוטלוק ןוא קיטילָאּפ רעשידיי
 .ײטַאּב ךיז ּפ"פ רעד ןֹופ רעטערטרַאפ סלַא

 רעמוז ,ּב"טּפ ןיא ץנערעפנָאק רעד ןיא טקיל
 . +לֵאםעד ןטיירגוצ טלָאזעג טָאה סָאוו ,7

 :געמַאזוצ:סגנודנירג ןשידי ןשידנעלסור |
 ּב"טּפ רעד ןיא ןּבילקעגסיוא רעטעּפש ,רָאפ  לטיט םעד ןעמוקַאּב "דומלּת ןוא השמ

 ;נעמַאזוצ םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,הליהק
 .רעמוז ,עװקסָאמ ןיא תוליהק יד ןופ רָאפ
 .נַאּב ךָאנרעד ךיז רעגנוה םעד ּבילוצ ,8
 .?רַא יד ןיא טעּברַאעג א"צ ,וועיק ןיא טצעז
 רעד ןיא לײטנָא ןקרַאטשַא ןעמונעג ,ןוויכ
 ?טנפערַאפ וצ ןוא ןעלמַאז וצ עיסימָאקח
 ןעמָארגָאּפ יד ןגעוו ןלַאירעטַאמ יד ןכעלי

 :ַאמ רעלַאסָאלָאק רעד) "ענִיַארקוא ןיא
 םעד טעדליּב עיסימָאק רעד ןופ לַאיועט
 ,(ןילרעּב ןיִא "ויכרַא ןשידיי=חרזמח
 :עג ַא  ,וועיק טזָאלרַאפ 1920 רעּבָאטקָא

 ואוו ,קסנימ ןיא טכַארּברַאפ טייצ עסיוו

 יד ףיֹוא שידיי ןופ סעיצקעל טנעיילעג
 ןייק ןעמוקעג 1921 יַאמ ,ןסרוק:רערעל
 --,ןילרעּב ןיא 1922 ץרעמ טניז ,ענוװָאק
 יד טימ טריטויּבעד רוטַארעטיל רעד ןיא
 / טסאצ 2808 ,ץנעצמ תסאץג6816. ןרושַארּב -

 ןועאצג09 ןֹוא 11444204 ,28106808800

 ךיא סױרַא עדייּב ,עיּפַארגָאיּב) ,2םוננסטסא1/
 .ןיא ךִיוא יז ןופ ענייא ,1903 ,דנַאלסױא |

 ;(ןיּבָאד .ׁש ןופ גנוצעורעביא רעשידיי
 - ?שירַארעטיל רָאּפַא טכעלטנפערַאפ 1905

 - ןיא אושצצפנסתפ פ"א ןעלקיטיא עשיטירק
 ?רעּביא ךיוא רעכלעוו רַאפ ,םטק. 2388
 סרענערּב יה .י שיסור ףיוא טצעזעג

 /עגנָא שידיי ,"הדוקגל ביבסמז ןַאמָאר
 עטשרע יד ,ןרעּב ןיא ןּביירש וצ ןּביוה

 ?רַאפ (עשיטילָאּפ : ײטרַאּפ)- ןעלקיטרַא
 רעשיטסימײס רעד ןיא טכעלטנפע

 ענליוו ןוא 1906 וועיק ,?עמיטשסקלָאפ,
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 ,ךַארּפש רעכעלמיטסקלָאפ ַא ןיא 7, 
 ןייז ךרוד טריוויטלוק רעטעּפש עכלעוו
 ,טייקיטעט רעשירעלעטשטפירש רעצנַאג
 ייר ַא "דניירפח ןיא ןּבירשעג 08 -- 77
 ,סעמעט עשירַארעטיל ףיוא ןעלקיטרַא

 ?נעצער ,רעטַאעט ,לוש ,ךַארּפש ןגעוו |
 ןיא טעּברַאעגטימ רעּבָא טּפיוהרעד ,סעיז
 ,(. 008684044 פ"א ךיוא ,04308ע8

 טכעלטנפערַאפ אוו

 ,ץרפ ,ע"ש ,ס"ממ רעּביא) ןעלקיטרַא
 ,ןרָאהנײא ,גרעּבנעטייו ,גרעּבמָאנ ,שֵא
 ,ןידרָאג בקעי ,יכנא ,דלעפנעזָאר הנוי
 :ַאּפָארּפ ןוא (.דנַא ,א ןַאמּפַאש ,קילַאיּב
 טניז .רוטלוקסקלָאפ עשידיי יד טרידנַאג
 :עגפיוא םימעט עשיעדיא סיֹוא 0
 טקורדעג ,שיסור ןּבײרש וצ טרעה
 2בוּפ ןוא ןטעּברַא עשיטירק ליפ רעייז
 ןיא ןענָאטעילעּפ ,ןעלקיטרַא עשיטסיציל
 א"צ) ןעּבעל עיינ סָאד סיקסווָאלטישז
 ,"ןוחטּב+ ייסע רעשיגָאלָאכיטּפ-לַאיצָאס א
 ,("םלועהי ןיא ךיוא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא

 .ּפָא ערעסערגַא א"צ) "טלעוו רעשידויק
 ,דנַא .א (ןַאמשירּפ דוד רעּביא גנולדנַאה
 דָאירעּפ םענעי ןופ ןטעּברַא ענייז ןופ

 ןייז טכַאמעג םשור ןרעדנוזַאּצ ַא ןּבָאה |
 בקעי ןגעק 11 ספקװ ּב'מז ןיא לקיטרַא
 ?ײּברַא רעשידוי רעד" ךוּב סיקסניצשעל
  ןבלעז םעד ןיא) "דנַאלסור ןיא .רעט

 יֹפַא ןַא טכעלטנפערַאפ ךיוא בגא ּב"מז
 ?טריוו רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו גנולדנַאה
 ,(טפַאש
 ןַיז ,(1908 .22308818 ןיא) "דניירפץ

 "די רעגנוי רעד ןגעק גנוטערטסיױרַא |
 ןצנַאטכָאנ ריא רַאפ רוטַארעטיל רעש
 ,ןעגנומערטש עשי:נעדַאקעד:שיטסימ יד

 רעשיסור רעד ןיא טשרעהעג יּבָאה סָאװ | 
 :ער רעד ְןֹופ ןוָאי יד ןיא רוטַארעטיל
 ,"קלָאפ עשידוי סָאדװ} עיצקַא
 וצ טייצ ןופ טקורדעג 12--1910 8
 ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןענָאטעילעפ טײצ

 ,ןהיק .א ןופ ר"אי
 .תעשּב ,תובשחמ:לעּכ ןופ ר"א ?עמיטש
 רעטעּברַאטימטּפיוה ןעוועג המחלמ רעד

  עשיטירק ךס ַא

 .ןטכַאמרַאפ ןפיוא דּפסה ןייז
 ;"לַאנרושז ןעגרָאמח

 ווילנט 

 "עמיטשסקלָאפז רעװעשטידרַאּב ,"טנייהח

 .רעשידיאז רעגיר

 קידנטערטרַאפ ,"ךָאוש רענליוו רעד ןופ
 ;גריפנָא ןוא עיצַאטנעירָא עשיסורָארּפ יד
 טלַאמעד יד ןיא שידיי רַאפ ּפמַאק םעד קיד
 רעד תעשּב ,ןעמייה:רעדניק עטעדנירגעג
 ןיקיורפע .י טימ ןעמַאזוצ עיצולָאװער
 שיטסיקלָאפ ַא ב"טּפ ןיא ןּבעגעגסױרַא
 ףוס) "טַאלּבסקלָאפ סָאדי טַאלּבנכָאװ
 :ַאּב 1918 ףוס ;ןרעמונ 10 סיורַא ,7
 רעמונ ןט:2 ןכָאנ רעּבָא ,וועיק ןיא טיינ

 רעייז טעמדיוועג ואוו ,(טלעטשעגּפָא ךיז |
 ,ןעמעלּבָארּפ:רוטלוק עשידיי יד טרָא ליפ -

 :למָאק) ע"ּפָאק ןופ ה"מז ַא טריטקַאדער
 ,"ףליהל (ענעטילעג:המחלמ רַאּפ טעט

 ןרָא עטצעלי יד ,1919 ּבײהנָא ,וועיק
 :ַארעטיל ןוא עשיטסיצילּבוּפ ןּבירשעג
 רענוװָאק ןיא ןעלקיטרַא עשיטירק:שיר
 ?גָאילּביּב ַא א"צ) 1923 "טפנוקוצ, ,"סייגז
 דיי רעד רעּביא טכיזרעּביא עשיפַאר
 . ןיא סױרַא זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעש
 ףיוא רעפטנע סלַא ,21--1917 דנַאלסור
 סָאװ | ,המישר רעשיפַארגָאילּביּב רעד

 ןופ ןַאגרָא םעד ןיא טכעלטנפערַאפ זיא
 ,1922 'ייוּבפיואע ,י"נ ןיא "םָאקזעגדייז
 עײגנ סָאדק טרעגינ= יקסוװָאלטישז ,2
 רעטסקינײװעגניא רעד .1922 יןּבעל
 רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ סיזירק
 ןיא רעּבָא טּפיוהרעד ,("עימָאנָאטװַא

 :רַאפ ןיא ךיוא יו
 ,ןילױעּב ןופ ןּבַאגסױא עשידיי ענעדייש
 ,"עזָא! ,"טרָאװ ןופ סגעטעלויב יד ןיא
 :ַארעּפָאָאק עשידייא לַאנרושז םעד ןיא
 ךיז--.דו"זַאא (ןרעמונ 8--1924 טניז) "עיצ
 / *סיוו רעד טימ 1908 טניז קידנעמענרַאפ|

 :עטלע רעד ןופ גנושרָאפ רעכעלטּפַאש

 .,ךַארּפש ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רער
 ףיוא ןטעּברַא עטשרע ענייז טימ : ןיוש
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 =נולדנַאהּפָא- עסיורג) טיּבעג ןקיזָאד םעד
 ןופ עטכישעג+ .סעסעניּפ ר"ד ןגעוו ןעג
 םעדז ןיא --- "רוטַארעטיל רעשידיי רעד;
 -- "טקנּפ םעדז ןגעװ ןוא ,1913 ,"טקנּפ
 ,(111--11 ,1914 ,"טלעוו ,דוי רעד? ןיא
 ןופ רענייא סלַא ןעוועג םש הנוק ךיז
 עטסכעלדנירג ןוא עטסעּב ערעזנוא
 :גסיו ןיז רעטעּפש ;רעשרָאפ-שידיי
 . ןילרעּב ןיא טײנַאּב טעּברַא עכעלטפַאש
 ןרעײהעגמוא ַא טלמַאזעגפיונונצ וואו
 ןופ עיטַאמַאטסערכ ַא רַאּפ לַאירעטַאמ
 סלַא ;רוטַארעטיל רעשידיי רעטלַא רעד
 :רָאפ עטצעל ענייז ןופ טַאטלוװער
 :גַארּפ עקינייא טכעלטנפערַאפ ןעגנוש
 ;רַא עשיגָאלָאליפ ערעסערג ןופ ןטנעמ
 ןא ןוא ן} ,1924 "טפנוקוצע ןיא ןטעּב
 ,"תודימ רפסח ןגעוװ .-- ?ּבױהנָא רעדז) |
 יפ רעשידייא ,("שמוח:שטייט רעדא ןוא |

 --ןרעּב ןופ ךירטידפ) 11--1 ?עיגָאלָאל
 רערעטלע רעד ןיא ןויטָאמ עכעלטלעוו
 ױןּבעל עיינ סָאדא ,("רוטַארעטיל רעשידיי
 ?יזמוא ןַאװ 1923 ?"טלעוו:רעכיּבז ןוא
 :בור .ּב ןגעוו -- "קערשרעּכיא רעטס
 יד ןוא גנואײטשטנַא ידע ךֹוּב סנייטש
 ("ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא
 ןייז ןענַאמרעד וצ .ךיוא זיאס  ,דנַא .א
 ט80ס80א8ת לַאנרושז ּב"טּפ ןיא לקיטרַא
 ןיא רדח ןשידיי ןגעוו ,1916 0602

 :ָאטסיה ןופ ךמס ןפיוא ה"רי אשוו --אשו
 ;גיק יד ,דמלמ רעד) ןלַאירעטַאמ עשיר
 ,דומיל:רכש רעד ,ןהעש לָאצ יד ,רעד
 ,רו"זַאא עלָארטנָאק עכעלטּפַאשלעועג
 ןעדיאו :טכעלטנפערַאפ .םרָאפכֹוּב ןיא
 :ידיאח ןענייז רעװ רעדָא שידיא ןוא

 עטושּפ -- ? יז ןעליוו סָאװ ןוא ייָןעטסיש
 ענייא -- ?ןעדיא ןעדעי רַאפ רעטרעוו
 ;דנַאהַאּב עטסרעלוּפָאּפ עטסעּב יד ןופ
 : =רוטלוק רענרעדָאמ רעזנוא ןופ ןעגנול

 ;נָאװ ג"פ) םזימָאנָאטװַא ןוא םעלּבָארּפ
 עט22 1103 ן"ז ,1919 ,וועיק ,יּבייה -

 רעשיליּכשמ = שידמול |

 ; 1920 ,עשרַאװ ,"ג"פ רעיינ,--עגַאלפיוא -
 יד רעפטנע ןַאװ ט"א ןופרעד ןעלטיּפַאק
 סלַא ןּבעגעגסױרַא ,ישידיי ןופ סרענגעג
 רעשידי רעד ןופ רושָארּב:עיצַאטיגַא
 ,11922 ,ץיװָאנרעשט .,עיצַארעדעפ-רוטלוק
 שידיי ןגעוו ךוּב םעד ןופ עלעטש יד
 לטימ:סטכיררעטנוא סלַא שיערּבעה ןוא
 רעד ןופ טקורדעגרעּביא לוש רעד ןיא
 עיצַאזינַאגרָא;לוש רעלַארטנעצ רעשידיי
 ;סיוא רעקילָאמנייא ַא ןיא דנַאלטעל ןיא
 :נעצ:לוש עלַא ןופ גָאטלוש םוצ עּכַאג
 ,עשטייד ,עשיטעל ,עשידיי -- סרעט

 :עטלע רעד ןיא םוינַאמוהח ;(1923 עגיר
 טכיזרעּביא -- ?רוטַארעטיל רעשידיי רער

 ןופ רוטַארעטיל רעשיד י רעד רעּביא

 וצ הנווּכ רעד טימ ס'ממ ויּב ל"ביר
 ןקידנריפ ןטסקיניײװעניא ריא ןקעלּפטנַא
 רעקיזָאד רעד ןופ סָאטַאּפ םעד ,קנַאדעג
 וועיק ,עגיל:רוטלוקח ג"פ) וטַארעטיל
 .ללּכװ-- עגַאלפױא עט:2 164 ז"ז ,0
 :ידיי ןוא שידייש ;(1922 ,ןילרעּב ,"ג"פ
 רעד טלעטשעגנגעקַא -- "רוטלוק עש

 | ,"טכילט ג"פ)

 - =-"הנינח יר ןופ השעמ? ;(24 זיז ,ענווָאק
 טול ךוּב:השעמ םעד ןופ ןעמונעגסױרַא
 ארפס ריווַאפ רזעילא ןופ עּבַאגסױא רעד
 ליטס םעד טריזינרעדָאמ - סָאװטע ןוא
 .ג"פ) טעשזויס םעד טכיײלגעגסיוא ןוא
 בילוצ --- ,24 ן"ז ,1916 ,ןיקצעלק .א ּב
 ץנַאג ןיא קורד ןשידיי ןופ טָאּברַאפ םעד
 :ָאמ--לענימָאנ ,עװקסָאמ ץֹוחַא דנַאלסור
 .-שיטְסַאפ ,ןײטשקָאּב יירעקורד ,עווקס
 .ןעמָארגָאּפז ;(אירול ,י יירעקורד ,ב"טּפ
 רעד ןופ טייצ יד -- עניאַארקוא ןיא

 ,"קָאטסָאװזק ג"פ) "יימרַא רעגיליוויירפ 1

 עבלעז סָאד ;111 ז"ז ,1923  ,ןילרעּב
 ףיוא טצעזעגרעּביא ;(1922 ,שיסור ףיוא
 :רוטלוק עשידיאק סנַאמעדיג ,מ :שידיי
 ןיא ןדיא -- רעטלַאלטימ ןיא עטכישעג
 :גוהרָאי אש ןוא 2ו/ סָאד דנַאלשטיײד
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 (0650010016 669 ןופ 3 רעט:3 --."טרעד |
 ,1922 "ג"פ:ללּכײ) טז 2161 טט686 08

 ןוא המדקה ספיטש טימ ,2+250 ז"ז
 :ָאטװַא-- סקַאזיא ןורהאז ; (ןעגנוקרעמַאּב
 ,118 ז"ז ,1922 יג'פ.ללּכ,) "עיּפַארגץיּב

 2ײנ יד, סוװָאנּבבד .ש ;(הכדקה ַא טימ
 3 } "קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג עטס

 ןילרעּב ,"ג"פ רעשירַארעטיל רעשידייז)
 עשידיי ידא סנינורּב ,ז ;(276 ז"ז ,3
 ,וועיק) ?דנַאלסור ןיא טפַאשטריװדנַאל

 עשיטילָאּפ עקינייא טסַאּפרַאפ ,(32ז"8
 רעד ןגעוו ענייא -- יז ןשיווצ .,ןרושָאַרּבי
 ?רַצעג ךס ַא -- ,ײטרַאּפ?סקלָאפ רעשידיי
 ןוא עיגָאלָאנימרעט יד ןעלמַאז וצ טעּב
 ,תוכאלמ ענעדײשרַאפ ןופ עיגָאלָאעזַארפ-
 ?עטסוש ןוא יירעדיינש רַאֿפ טּפיוהרעד

 ,?טרָאװ טפַאשלעזעג רעד רַאּפ -- יי

 יו עלעניגירָא ,ןטעּברַא ענייז עלַא ןיא
 .רעד ֹוצ טּבערטשעג ,עטצעזעגרעּביא
 :סיוא ,ליטס ןופ טײקשידי יד ןטלַאה
 ,םרָאפ רעדמערפ רעדעי ןופ ךיז קידנטיה
 ןשידיי ַא ןופ רָאטַאיציניא:טּפױה סלַא
 יד ןּביושעגנָא טוטיטסניא ןשימעדַאקַא
 רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא ידז .רושָארּב |

 ןופ עּבַאגסױא) "טפַאשגסיו ףעשידיי
 "טעטימָאקטגנודליּב ןלַארטנעצ ןשידייא
 ,יטפַאשלעזעג:סגנודליּב רעשידייז רעד ןוא
 ,ענליוו ,"ןסיזעט רענליווא ּבָאגוצ ַא טימ
 רעד טימ --עגַאלפיוא עט:2 ;39 ז"ז ,5

 ?געמַאזוצ ןשילױּפלַא ןט:2 ןופ עיצולָאזער |
 .ןיא ןלוש עכעלטלעוו:שידיי יד ןופ רָאפ
 ?רעטנוא טרעוװ'ס ואוו ,(40 ז"ז ,עשרַאוװ
 רעהַאויּב רעד ןופ לּכה:ןס ַא טריפעג
 טעּברַא רעכעלטּפַאשנסיוו רענענַאטעגּפָא
 :עגרָאפ ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ףיֹוא
 .?טפַאשלעזעג טימ ױזַא יו ,ןַאלּפ ַא טגייל

 ;עטסיס ַא ןריזינַאגרָא וצ ןעלטימ עכעל |
 ןיא טייקיטעט עכעלטּפַאשנסיװ עשיטַאמ |

 :ָאמ רעד ןופ ןסערעטניא יד ןוא טסייג |
 ,רוטלוק רעשידיי רענרעד

 י 08026020 ןסש082 טפירשנכָאװ
 .ןעלקיטרַא ךיוא טקורדעג ןוא -00700106

 ,רעוייל (ןימאשזדנעּב) .ןימַאינעּב
 - -.-- 1889 לירּפַא) לדנעמ
 ,עינעמור ,(ץמַאענ) ַארטַאיּפ ןיא .ּבעג
 עג סע רעכלעוו ֹוצ ,עילימַאפ ַא יא
  ַאמ רעשינעמור רעטנַאקַאּב רעד טרעה
 + רַאסעּפָארּפ ,שטיװעלקינַאס רעקיטַאמעט
 ןייז .טעטיסרעווינוא רעטשערַאקוּב ןופ
 - טָאה ,עיטנַאר ַא ,ליּכשמ ַא דיי ַא ,רעטָאפ
 ןייק טרעדנַאװעגסױא עילימַאפ רעד טימ|

  =עלע יד ןעמוקַאּב ,1902 םורַא עדַאנַאק
 טָאה ,עינעמור ןיא גנודליב ערַאטנעמ

 .וקנָא ןכָאנ םורַא רָאי עכעלטע ןיא
 ?ירוי םעד טקידנעעג ,עדַאנַאק ןייק ןעמ

 =יוצנַארּפ םעד ןופ טעטלוקַאפ ןשיד
 ,לַאערטנַאמ ןיא טעטיסרעווינוא ןשיז
 טימ טנעקַאּב ךיוא ךךיז עדַאנַאק ןיא
 טניז ןוא רוטַארעטיל רעשידי רעד
 רעדַאנַאק רעד ןיא ךיז טקילײטַאּב 1912
 - ?רעלדָא רעדעגעקש יו ,עסערַּפ רעשידיי
 ?געטש ַא םויהידע ךיוא זיא רע ואוו)
 :םעד ,"געוו רעדח ,(רעטעּברַאטימ רעקיד
 =עגרעּביא ,ילַאנרושז ןעשידייא רעטנַארָאט
 ןעשירַארעטילװ רעקרָאןינ ןרַאפ טצעז
 ןַאמָאר ןקידנע3:10 ןטמירַאּב םעד "ג"פ
 - ןופ ,"ףָאטסירק ןַאשזײ ןַאלָאר ןעמָאר ןופ
 יד ןיױלּב ןענישרע ןענייז סע ןכלעוו
 .,ג"פ רעשירַארעטילװ) דנעּב 5 עטשרע
 - (גרעּבנרָאפ ר"ד ןופ ר"א ,22--1919 ,י"נ
 ךופ .רָאטקַאדער טייצ עצרוק ַא ןעוועג

 רעשילגנע + שידיי רעלַארעטנָאמ רעד
106 

 ןוא .רעשיזיוצנַארּפ רעקיטרָא רעד ןיא
 ,עסערּפ רעשילגנע

 | -1903/װװ) עטיעּב טדַאמשנעקנעּב

 =עּפש .ענליוו ןיא .ּבעג (

 ,ןָאטּפײק ןייק טרעדנַאװעגסױא רעט
 םעד טכוזַאּב טָאה יז ואוו ,עקירפַא:םורד
 . טניז טקילײטַאּב ךיז טָאה .טעטיסרעווינוא

 =גכָאװ רעגרוּבסינַאהָאי םעד .ןיא 1917 )
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 ןיא ךיוא יו ,"רענַאקירּפַא רעדח טַאלּב
 אי ןעשינַאקירּפַא 5 הטיוסו םעד
 טָאה טדַאטשנעקנעּב 'ה סָאװ ,"'0
 | ,ןַאמּפָאה ,נ ןופ ר"א ןּבעגעגסױרַא

 ( == 1881) ףסוי רעקעּב
 ןיא ,דנַאלסורסיײוו ,שזיווסענ ןיא .ּבעג
 --13 ויּב ,רענטרעג ַא ןופ עילימַאפ רעד
 ,הבישי ןוא רדח ןיא טנרעלעג רָאא 4
 ןעמוקַאּב גנודליב עניימעגלַא עטשרע יד
 רושז ,לוש:רַאטנעמעלע רעשיסור ַא ןיא
 טימ ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשיטסילַאנ
 ןוא ךַארּפש:סקלָאפ יד/ לקיטרַא םעד
 סָאדח לַאנרושז:שדוח) ?גנוטיידעּב רהיא
 ,(/| 1905 ,"ןעּבעל
 רעװעשרַאװ ןופ טנעדנַאּפסערָאק + עמוד
 :ֹעג ךיוא ואו ,"געו רעדע טַאלּבגָאט
 םעד טכוזַאּב ,ןעלקיטרַאטײל ןּבירש

 ןּבירשַאּב םיא ןוא םָארגָאּפ רעצעלדעש
  ףרעשידנוּב רעד ןיא
 ,"טנעמָאמז ןיא טעּברַאעג רעטעּפׂש ,6
 טַאלּבגָאט רעסעדָא סָאד טריטקַאדער
 ןייק . ןעמוקעגקירוצ ,"םבילפ םולשח
 "דבירפצװ ןיא טעּברַאעגטימ ,עשרַאװ
 ןופ "טַאלּבנעכָאװח ןיא) ,("ןעּבעל סָאד)
 א"צ טכעלטנפערַאפ 1913 ,"דניירפח
 ,לושסקלָאפ רעשידיי רעּביא ןעלקיטרַא
 רעד ,ןלױּפ ןיא גנודליּבסקלַאפ רעשידיי
 רעשידייז ,(דנַאלנכירג ןיא עגַארּפנכַארּפש
 ןרָאפעגקעװַא ךָאנרעד ,,דנַא .א "ירעקעוו
 גנוטייצ רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק סלַא
 ןיא טעּברַאעג ךױא ואו ,ּב"טּפ ןייק
 טײצ רעד ןיא .עסערּפ רעשיסור רעד
 :יצנירפ ּבילוצ המחלמ:טלעו רעד ןופ
 - :סילַאנרושז יד .טזָאלרַאפ םימעט עלעיּפ

 2 סלַא) טלעטשעגנָא ןעוועג ןוא קיט
 הליהק ּב"טפ רעד ןופ רַאטערקעס:ספליה-

 =גָאט רעדַארגָארטעּפז ןיא טעּברַאעגטימ
 | ,עיצולָאװער רעד ךָאנ ןוא רַאפ ױטַאלּב
 טָאה גנוטייצ יד ןעװ ,ןגיוצעגקירוצ ךיז
 ,רעשיטסינויצ ַא רַאפ. טרעלקרעד  ךיז

 ,גנַאגרעטנוא ריא ןיּב 220נ86 | ךוּברהָאי
 געט עטצעל יד ןיא דנַאלסורסיײװעטיל

 .ןזעוועג ךָאנרעד

 ""גנוטייצסקלָאפז

 ;10888 סיקרָאג םיסקַאמ ןיא טעּברַאעגטימ
 טכוזַאּב

 :ַאּב ןוא עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ
 ןיא העיסנ ןייז ןופ ןקורדנייא יד ןּבירש
 =עג ,ןעזייר ,ז ןופ ר"א "סקנּפז רענליוו
 . עירעס ַא ןּבירשעגנָא ןוא טריטסערַא ןעוו
 ןטָאּפַאשע עשיליוּפ יד רעּביאז ןעלקיטרַא
 21 - .1920 ,(דיבתּכ ןיא) "סעמרוט ןוא
 ןַאד ,"גָאט; רעגליוו ןופ רָאטקַאדערטימ
 :קַאדער עגיר ןיא ןוא ענליוו טזָאלרַאפ
 .ןגסטט8 טַאלּבגָאט עשיסור סָאד טריט

 ןיא רעדיװ טניואו 1923 טניז ,חָעג
 יסור רעד ןופ רעטעּברַאטימ סלַא ּב"טּפ

 :טנפערַאפ טרָאפכוּב ןיא . ,עסערּפ רעש-
 =ליוו) "רעניווטיל יד ןוא עטילח :טכעל
 עשיסור עסיורג ידע ;(31 ז"ז ,1920 ,ענ
 זיּב רַאורּבעפ ןופ .ּב 1 -- ?עיצולָאװער
 ןופ ןייארַאפ ןופ ג"פ) 1917 רעּבָאטקָא/

 ןטסילַאגרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי יד
 :טרָאּפ טימ ,123 ז"ז ,1920 ,ענליוו ןיא

 - רעּבָאטקָא ןופ .ּב 11 ,(רעדליּב ןוא ןטער
 ז'ז ,1921 ענליוו) 1918 ילוי זיִב 7
 .תלשממ רעד רעטנואש--שיסור ןיא ;(164
 .ןיא ןשטייד יד) "ןטנַאּפקָא יד ןופ
 ךיא ;(1925 ּב"טּפ--עטיל ,םירק ,וװָאקסּפ
 --שיסור ןיא טעּברַא ערעסערג ַא די:בתֹּכ
 . ןופ ,"ןזעווסגנוטייצ ןופ עידעּפָאלקיצנעװ
 360- ,רעּב  :ןעמינָאדװעסּפ ענייז
 = ,זנֲא .א װ-ָא ,וװ-ַא ,גרעּבנעזָאר ר"ד ,(ג8 -

 -- ןועמש ןַאמרעקעּב
 .עניילק ײר רעצנַאג ַא ןופ רעסַאפרַאפ
 סָאװ ,ךעלכיּב:השעמ ןוא ןענַאמָאר:דנוש
 ןופ ןרָאי רעק*90--רעק=80 יד ןיא ןענייז
 ,סעדָא ןיא ןרָאװעג טקורדעג ה"רי ןקירָאפ
 | ןעטרָאק אידח :ונייהד ,עשרַאװ ,ענליוו
 ענעסָאשעגּפָא איד רעדָא עקרעפרַאװ
 .אידו ,"עיצולָאװער עשרעּבייוו ידח ,"טנַאה
 :ּפָאװ יקסנעז רעדז ,"ןעקַאזָאק עשידוי
 ש'שמק ,"גידעּבעל טױט ןופ; ,"סָאר
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 הטדהי ,"קרעט רעשיססור רעדח ,"ןעטייצ
 .?רַאפ ןיטקַא 4 ןיא עממַארדַא) "הצולח איד

 :רַאװ ,רמש ןָאּפ טרַא םעד ףיוא טסַאפ
 רעטַאוירּפַא טול ,דנַא .א (1884 עש
 רעד ןייז ךיוא רע לָאז ,גנולייטטימ
 עירעס רעצנַאג רעד ןופ רעסַאפרַאפ
 עכלעו ,ךעלכיב-השעמ עקידנגיוּב 2
 ץ"מ ג"פ ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז
 ;יװ ,ּב .ש ןלַאיציניא יד רעטנוא
 =ײשַאװ) "סניוועג םעד טימ עלעציא 'רז
 ןייז ןילעו רעזעל איד סָאװ ,ןַאמָאר רענ

 רעסעדַא רעדח ,("ןעדירפ אוצ טסכעה
 ,("ןַאמָאר רעגיטכיוו ןייֵא רעייזפ) "ןתח
 ,"דֵלַאו רעד "םיבנג עדנַאּב אידח
 איורפ עטשרע אידע ,"איורפ עטוג אידח

 :ַאמ איד טָאה עטַאט רעד רעדָא טכַאל
 גוא ,עטכישעג עניײשַאז) "ןעמונעג ןעמ

 רעװָאטצַאּפ רעד ,("ןַאמָאר ןייֵא וצ רעד
 ,"װָאנעׂשיק ןיא דזעיִאּפ
 אידח ,?אקירּפַא ןיא עזייר אידח ,"ףיש
 ,ןענרעצ טימ עּבָאד רעדָא סעקטַאי

 "םיוּב ַא ףיוא הלּכ ַאװ ,"קָאטַאק רעדח
 טָאה טָאװ עטכישעג ענסערעטניא ענייא) |

 ,("ןיטייצ ס'ךלמה המלש ןיא ןיפָארטיג
 ,יןַאמ רעטוג רעדע ,"קיצזָאװזיא רעדח
 הרש" ,"הּפוח רעד וצ טײג ןתח רעדז
 ,"עקרעמערק יד ליטיג ,"ןיכעק איד

 "איד עסעניגח ,"ןיפָאלטנַא זיא הלּכ אידש
 ליקצַאחװ ,"סַאלק ץנַאט רעד; ,"עקרעגָאז
 רעגיטכיר רעדע ,"רעכַאמ ןיצנוק רעד

 רעדא ,"דעּפַאסילעוו רעדח ,"לעגיפש
 ,"דרַאיליּב רעד; ,"דָאכַארַאּפ

 רעדא ,"הלּכ עכילקילג ידח ,"ךיז טסייּב
 ,"רעטלַאהכוּב רעד סוקרַאמח = ,"רַאװלוּב
 עניש איד ,'סעקרעקעּב איד .הוחח

 רעדװ ,"ןתח רעטוג רעדח ,"עלעמולּב
 האופר ַאװ ,"ןָאפילעט רעדח ,"ןתח רעגולק
 עכעלרעדנואוו ַא רעייז) "גנַאלש ַא ןופ

 סָאװ ,עטכישעג - איד ןיא ןעפָארטיג טָאה

 "טרָאװ?רעטעּברַאװ .סָאד ןיא הלּכַאװ

  הלּכ אידח
  הלּכ איד רעדָא ךוטקעד ןירעטנוא טכַאל
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 רעדא ,("ם"ּבמר ןַאמ ןעכילטעג ןופ טייצ
 .דנעט איד עניײרבצ ,"רערעק ןעמיוק
 ,"ןיטנַאנרעווג עגולק איד ,"עקרעל
 - ,ידיוּב ןיא הלּכ ַאװ ,ןָאגַאװ ןיא .ןתח ַאװ
 קרַאמשיפ רעדײ ,"טכַאנ עכילקערש ידז
 / ןתח רעד/ ,"ןעלזיירד טימ הלעג רעדָא
 . ?טרָאװ ןייז טיה

 "בר {11 "דנירפזיוה, ןיא ,ןַאמשירפ דוד
 םוצ עגַאלײב ,"סעטַאמש טימ קסעינ'ַא ,ןיצק
 | ,15--.12 1088 ,"טטאלבסקלָאפ .דיײ

 - = 1890 4/8) ןרהא ןאמגרעּב |
 טניז ,עטיל ,לווַאש ןיא ,ּבעג (

 ;ןיװָארּפ רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז 0
 | ;עוװַאּביל ןופ עסערּפ רעשיסור רעלעיצ
 ?רַאפ רעזדָאל ןכרוד ,עלוט ,גָארנַאגַאט
 :יא ןרושָארּב ןּבעגעגסױרַא ,,חעינײ" גַאל
 :עּפָאאק ןוא עשימָאנָאקע; :שיטילָאּפ רעּב
 .טריטקַאדער 22--1921 ,ןגַארפ עוויטַאר

 ,עיצילַאג ןיא

  ףןֹּב ,א. /גץע8081 :ןעמינַאדװעסּפ ענייז
 ,רערעדנַאװ ַא ,םוחנ

 1803 25/א0 ר"ד ָאנוה ןַאמגרעּב
 ,עיכעשט ,גָארּפ ןיא .ּבעג (

 :גסיװרוטַאנ ןוא עיפָאטָאליפ טרידוטש
 וויטקַא .ןילרעּב ןוא גָארּפ ןיא טּפַאש-

 :ַאּב רעשיטסינויצ רעד ןיא טקילײטַאּב
 ןופ .רָאטקעריד 1920 טגיז ןוא גנוגעוו
 קעטָאילּביבטטעטיסרעוװינוא רעשידיי רעד
 טעברַאעגטימ 1905 טניז ,םילשורי ןיא
 רעשטייד ןוא רעשטייד: :שידיי רעד ןיא
 ?ָאליפ עקינייא טכעלטנפערַאפ ,עסערּפ
 טימ ייז ןופ ,שטייז ןיא קרעװ עשיפָאס
 רעּביא) יש ס146 210365--טלַאהניא ןשידייַא

 עירעס רעד ןיא ;שמוח םעד ןוא השמ
 טּביירש 1912 טניז ,(10619ת614 4סז 67

 ןיא לקיטרַא רעטשרע) שיערּבעה ךיוא
 ןוא (ןָאסגרעּב ירנַא רעּביא "חלשהח
 :לטרעפ םעד ןופ רָאטקַאדערטימ סנטצעל

 רעד ןופ ןַאגרָא ןשיפַארגָאילּביּב ןקירָאי
 קעטָאילּביּבסטעטיסרעוװינוא רעשִיערּבעה
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 :יגער ךיוא ןרעװ סע ואוו ,"רפס תירקי
 רעשידיי רעד ןופ ןעגנוניישרע יד טרירטס
 עוויטיזָאּפ ןייז .עסערּפ ןוא רוטַארעטיל

 .תטיש רעד ןגעק ןוא שידיי וצ גנולעטש |
 ?סיוא םוצ טכַארּבעג "תיסור וא תירבע?
 סָאװ ,לקיטרַא ןלעיצעּפס ַא ןיא קורד
 8006 306 גנולמַאז ןייז ןיא ןײרַא זיא
 :ַארעטיל ןשטייד םעד ןיא = ,|9ז92|סז
 יוװ ,025 1116:2015016 8010 ןַאגרַא ןשיר
 ןיא ךיוא
 רעּביא ןעגנולדנַאהּפָא טכעלטנפערַאפ
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ בצמ םעד
 ;טפירש עשידיי עקינייא רעּביא ךיוא
 סעיזנעצער ,דנַא .א ס"ממ יו ,רעלעטש
 ,רעכיּב עשידִיי רעּביא

 --1846) לאומש-יכדרמ ןַאמגרעּב
 ,ןליוּפ ,וװָאשורעיװ ןיא .ּבעג (1922 10/א

 ַא ןיא ,ץענערג רעשיסיירּפ רעד  ייּב
 ַא ןּבילּבעג ירפ ,עילימַאפ רעשידיסח|
 ?עג רָאי 14 ןיּב ןוא םותי רעקידכעלייק
 :תיֿב רעשילָאק ןיא ןוא רדח ןיא טנרעל
 ?סערּב ןיא טרידוטש רָאי 3 ןַאד ,שרדמה
 ,רַאנימעס:רעניּבַאר סלעקנערפ ןיא על
 ,רעטעפ ַא ייּב הטיחש טנרעלעג ךָאנרעד
 :נָארפ ןיא ח"וש בר ןעװעג זיא רעכלעוו
 .ב זיא 1866 ,ןייטשנעק

 :ָאיסימ םעד ךרוד ןפיוט טזָאלעג םווַא
 טעּברַאעג 1870 טניז ןוא דלַאװע רענ

 ןיא ,1890 ,ןָאדנָאל ןיא רענָאיסימ סלַא
 ףיוא תופידר עסיורג יד ןופ טייצ רעד
 :עג ךיז רע טָאה ,דנַאלסור ןיא ןדיי יד
 ןופ רעמ=דרָאל םוצ ווירּב ַא טימ טדנעוו
 ,(דיי ַא) סקעזייא .א ירנעה רעס ןָאדנַאל
 ?מַאזרַאפ ַא ןפורוצפיונוצ קידנגיײלרָאּפ
 רעשיסור רעד ףיוא ןקריוו ןעז ןוא גנול
 עקיזָאד יד ;ןדיי יד תבוטל גנוריגער
 10/או ןעמוקעגרָאפ זיא גנולמַאזרַאפ
 ַא ןרָאװעג טקישעגּפָא זיאיס ןוא 0
 וע רעּבָא ,רעויײק ןשיסור םוצ השְקּכ

 ,טקישעגקירוצ השקּב יד טָאה

 ,ןטפירשטייצ עשטייד = שידיי

 | רָאי 2 ןיא ךיז טָאה רע ואו ,ןָאדנָאל

 טָאה ,ּב
 םעד ןיא ווירּב ַא טימ טדנעוועג ךיוא ךיז
 א ,סלעװ ןופ ןיסעצנירּפ רעד וצ ןינע
 ,ןירעזיק רעשיסור רעד ןופ ועטסעוװש

 טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ןיסעצנירּפ יד רעּבָא
 1894 םורַא -- .םעד ןיא ןַאט וצ סעּפע

 םעד ןצעזרעּביא זצ ןּבױהעגנָא .ּב טָאה
 =עגסױרַא הליחּתכל ןֹוא שידיי ףיוא ךנּת
 =כעלסיּב ןַאד ,תישארּב רפס םעד ןּבעג
 = טעּברַא רעד טימ ןעגנַאגעגנָא זייוו
 נא ןופ ךיוא ףליהט'מ רעד ייּב ,רעט
 =עגסיורַא 1898 ןוא ,ןרענָאיסימ ערעד
 =עזרעּביא עשידִיי עקידנעטשלופ ַא ןּבעג
 טָאה עכלעוו ,השדח תירּב ןוא ךנּת ןופ גנוצ
 .הרוּת רפסז)סעגַאלפיוא ײרַא ןטלַאהעגסיױא
 עצנַאג איד טזיא סָאד--םיבותכו םיאיבנ
 =עגרעּביא עיינ ספיוא -- טפירש עגילייה
 =ֵׁשיִדי ףיא שדוקה ןושל ןָאפ טצעז
 =רַאפ עיינ ַא }1904 ןָאדנָאל ,"שטייד
 ןעמַאװצ ןיש ,עּבַאגסױא עטרעסעּב

 ןָא ןוא שדוק:ןושל ןיא טסקעט ןטימ
 ש'יטירּבא ג"פ ,לייט ןשילעגנַאװע םעד
 .,"טפַאשלעזעג-לעּביּב עשידנעלסיוא דנוא

 ס-ּב ןופ ליטס רעד ,(1912 ןָאדנַאל
 :רענעסָאלּפעצ .ַא זיא גנוצעזרעּביא-ךנּת
 יד רעּבָא ,רעטרעטיײלעג ןייק טינ ןוא
 =געענ ,ךעלמיטסקלָאפ גונעג זיא ךַארּפש
 .ךייז ןיא .שידיי ןשיליוּפ םוצ רעט
  =ירשעג שיטעגָאלַאּפַא ןוא שירעמשטייד
 =על עצרוק ַאו) עיפַארגָאיּבָאטװַא רענעּב
 ,.ב לאומש:יכדרמ ןופ עטכישעגסנעּב
 דליב ןיז טימ ,24 ז"ז ,1915 ןָאדנַאל
 ףָאנ .ּב טנכייצרַאפ (עליה רעד ףיוא
 רעדא :ענייז ןעגנוצעזרעּביא עקידנגלָאּפ
 סרערעדנַאװ ַאש ,"חישמ רענעכָארּפשרעּפ
 איד וצ ףעירּב עכילדניירפ+ ,"לעדנַאװ
 זַא ,טסואוועג עדויַא טָאה איווז ,"ןעדוי
 ,"ןעּבעגרעפ םהיא ןענײז עדניז ענייז

 / גאידװ ,"ףָאש ענייז דנוא ךוטסַאּפ רעדח

 -  - ,דנַא ,א "חישמ ןופ ןעדייל
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 ( 1884 דוד ןָאסלענרעב
 | ,ןַאמוא ייּב ,(ָאנרַאס) ַאויָאמירכַא ןיא ,ּבעג

 דיי ַא ,לאפר ,רעטָאפ ןייז ,ּבוג רעוועיק -
 ?עג זיא ,דיסח רענלַאט א ןוא הרוּתּב ַא
 ןופ ריבג רעד.ןעוו

 ןופ ןוא לטעטש
 :יבס רעצנַאג רעד

 .  פוטש ןייז ןוא ,הב -

 ןימ ַא ןעוועג זיא -
 / יד רַאפ רעטנעצ -

 =טעטש עקימורַא
 ןדיי יד רַאפ ,ךעל
 י . .םירחוס = דלַאװ
 ,וײזַאא סרעלדנעה:האובּת ,סרעלקעמ
 םיצירּפ . ,סרָאטעסָאּפ יד רַאפ ךיוא
 | ,עליטש ַא ,עזיירד ,רעטומ ןייז ,ל"גדא |

 טָאה ,יורפ עקידתועינצ ,עכעלקנערק
 / רעקידסחוימ ךֹעטלַא ןַא ןופ טמַאטשעג
 -ּב זַא ,דנַאלסיוא ןופ עילימַאפ רעשידיי
 :ָאפ רעד זיא ,לגנִייַא ךָאו ןעוועג זיא
 ערעטלע עלַא ,ןּברָאטשעג םיא רעט |

 ןעועג ןענייז רעטסעװש ןוא רעדירּב
 עקידלמוט לָאמַא יד ןוא ןּבעגעגסױא
 :נײא ןּבילּברֲֶאפ ןיא ּבוטש עקידנשיור

 יד ;סַאז  ףעד ןופ גנומיטש עקיזָאד

 ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג טָאה ּבוטש י
 ,רעטומ עקנַארק יד) "לכיב:השעמז ס-3 ר

 צֿבַאלק ענעגיוושרַאפ ,ענעּברָאטשרַאפ יד

 . "עשידרֹויז יד ןיא ךיוא ,(לָאמַא ןופ ןעג |

 ןוא ןלעװָאנ ענייז ןופ עליפ ןיא ןוויטָאמ
 וצ ןּביױהעגנָא ירפ טָאה .ּב .ןענַאמָאר
 ןיא ךָאנרעד ,שיסור ןיא רעירפ ,ןּביירש
 ןייז טקישעג רע טָאה 1906 .שיערּבעה

 .ןופ ּפיטָאטָארּפ "תוקירח . גנולייצרעד
 דוד ואו ,?ןמזהפ ןיא ("לַאזקָאװ .םורַאװ
 :עג ןענייז יקסדַאשרעּב ,י ןוא ןַאמשירפ
 רעּבָא ,ןרָאטקַאדער עשירַארעטיל יד ןעוו
 =רע ןייז .ןרָאװעג טקורדעג טינ זיא יז

 "עטירד ידי שידיי ןיא גנולייצרעד עטש
 ןיא ןקורדּפָא טוװּורּפעג רע טָאה (1907)

 י ןָאטלעגר עַּב

 .,"לַאזקָאװ |

 סָאװ

 ןַאמָאר ןטייווצ ןייז ןּביירש

 טשרעוע)
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  ף"א 'קלָאֿפ סָאד; טַאלּבגָאט רע עיק
 ןָא ךיוא רעּבָא ,יקסנירעמעשט םייח ןופ
 - רע טָאה לזמ ןרעסעּב ןייק טינ ,גלָאפרע

 . ענייז
 - רעד;

 ערעדנַא עקינײא טימ טַאהעג

 ךיוא ייז ןשיװצ ,ןעגנולייצרעד

 עג טסיזמוא טָאה רע עכלעוו ,"רעּביוט
 / =סיוא עשידיי ענעדיישרַאפ יד ןיא טקיש
 .עשרַאװ ןוא ענליוו ןופ ןּבַאג
 . סלַא ךיז ואו "יז ןיא 1908 טניז קיד

 ?געניואוו

 וצ טיירגעג ןרעטסקע
 . ףיוא טרידוטש ךיוא)

 סנעמַאזקע |
 ןוא רָאטקָאדנָאצ ַא

 :עגנָא רע טָאה (ןפרָאװעג סע רעטעּפש |

 .גנולייצרעד עסיורג ןייז ןּבירׂש .םורָא
 ןעגנואווצעג זיא רע עכלעוו

 ןוּבשח םענעגייא ןפיוא ןקורד וצ ןעוועג
 ,(1909 ,עשרַאװ ,"סערגָארּפז ג"פ ןיא)
 ?מוא ַא ןופ קרעוו-טויּבעד עקיזָאד סָאד
 ןפורעגסיֹורַא טָאה רעגנַאפנָא .ןטנַאקַאּב
 רעטייוװ ,א ןופ .ןעלקיטרַא עטרעטסײגַאּב
 ,ןעזייר א ,("דניירפק ןיא) רעגינ .ש ןוא

 - ןגנוי םעד ןפַאשעג ןוא .דנַא .א ליזיימ .נ
 - צטקורדעג עטייווצ ןייז .ןעמָאנ ַא רָאטװַא
 .ש ןיא "רעּביױט רעדח .ןעוועג זיא דַאז
 .זיא ןַאד ."ךַאנַאמלַא ןעשידיאש סקילערָאג
 =עלַא ךָאנז ןַאמָאר רעסיורג ןייז סױרַא
 ,(344 ז"ז ,3 ,ןיקצעלק .א .ּב ג"פ) "ןעמ

 עיצַא?וּפער יד .טקיטסעפַאּב טָאה ס
 עטסערג יד ןופ םענייא סלַא .ּב ןופ
 .וצ ,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא רעקיַאזָארּפ
 ןּבױהעגנָא רע טָאה טייצ רעּבלעזרעד

 ּב"מז ןיא .טכעלטנפערַאפ
 :עגנָא ןַאד ,(1920 וועיק ,11 "סנגייא"
 :רַאפַא ןיא עלעווָאנ ערעסעיגַא ןּבירש
 "טלעוו עשידויז) "טדָאטש רעטּבערג
 רעט1) יןטייצ עטלקנוטרַאפ ןיאז ,4
 . ןיא--"רעילָאּפרעדיװ ןתנ בקעיק לטיּפַאק

 עצנַאג סָאד
 - ןיא ,1918 1 "סנעגייאז ּב"מז ןיא--קרעוו
 -,("רוש ףסויז ט"א--קרעוו עטלמַאזעג יד |

 ,11/ 1915 "טלעו ,דויז

 - "גנַאגּפָאװ
2 
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 יב ,ןעגנולייצרעד ערענעלק ײר ַא ץוחַא
 ןּבירשעג ךיױא טיײצ וצ טייצ ןופ טָאה

 יו ,ןעלקיטרַא עשיטסיציל ּביּפ-שיטירק
 ?עטגיא רעשידוי רעגנוי רעד וצ ףירּבי
 ידויק ןיא -- ץרּפ ,ל .י ןגעוו) "ץנעגיל

 רעגנוי רעד ןגעװ ,({ש ,1915 ,"טלעוו

 ?לעזעג ןוא גנוטכידח) עיזעָאּפ רעשידיי
 ,"טלעוו-רעכיּבל ןיא -- "טײקכילטּכַאש
 --"ךָארּבפיוא רענעהעשעג רעדח ,111 9

 תובשחמ:לעּב ןגעוו ,( 1 "םיורגלימ? ןיא

 ,"טלעוו  רעכיּבי) ||
 נָא ןַא ןעמונעג עיצולָאװער:ץרעמ רעד

 עשידי רעזָאידנַארג רעד ןיא לט
 :טנַא ךיז טָאה סָאװ ,גְנֹוגעוװַאּב- רוטלוק

 נָא רעד רעטנוא עניַארקוא ןיא טלקיוו

 ,עגילג רוטלוק רעוועיק רעד ןופ גנוריפ'

 .ןופ רעגייא ןעוועג זיא רֹע רעכלעוו ןופ

 ?רעגריּב םעד טכַאמעגטימ ,רעדנירג יד

 ןוא תוטיחש יד ,סעיצולָאװער יד ,גירקי
 ?שטָאּבײ  ןַאמָאר םעד ןיא ןוא ןעמָארגָאּפ
 ךָאנ) ןלעװָאנ -ייר ַא ןיא ךיוא יװ ,ָאק
 טרעדלישעג (םרָאפכוּב ןיא סױרַא טינ
 ,עגיַארקוא ןיא ןּברוח ןשידיי ןסיורג םעד
 טניואוו 1922 טניז ,וועיק טזָאלרַאפ 1
 טײצ ןופ ךיז טקילײטַאּב ,ןילרעּב ןיא

 א"צ ואו) "סטרעוורָאפע ןיא טייצ וצ
 העיסג ןײז ןופ ןעלקיטױא טקורדעג
 :עטניא יד ןיא 1924 עינעמוריינ רעּביא
 ךיוא ,("טרָאװ טּפַאשלעזעג רעד ןופ ןסער
 רענייא ,,ּב--דנַא ,א "גנוטייצסקלַאפז ןיא
 רעד ןופ רעיטשרַאפ עטסערג יד ןופ
 :רַאפ ,קיטסירטעלעּב רעשידיי רענרעדָאמ
 טרָא ןרעדנֹוזַאּב ץנַאג ַא ריא ןיא טמענ
 קרעװ ענײז ןופ ףָאטש םעד טול יא
 ןוא רינַאמ רעשירעלטסניק ןייז טיול יא
 ןענַאמָאר ענייז עלַא ןיא טעמּכ ,ליטס
 :רעטנוא םעד .ּב טרעדליש ןלעװַאנ ןוא

 ער רעסיורג רעד ןיא ןוא) ןקידנעייג
 :ַאּב (םענעגנַאגעגרעטנוא ןיוש עיצולָאװ
 ןופ רעגייטשסנּבעל ןשידיגנ :שיטַאּבעל

 .ךָאנ .דנַא .א (4

 יידישטר 

 ,("טָאטש רעטּבערג

 .ףגגָאג ליטשַא טימ ,שיטסינַאיסערּפמיא

 .?האובּת
 ענייז טימ ,רעלקעמ-דלַאװ ,רעלדנעה
 טימ ,םיריבג ענעמוקעגפיוא ןוא םידרוי
 טימ ,םיליּכשמ ןוא ןטנעגילעטניא ענייז
 טּבעל סָאװ ,טנגוי רעטקידירפַאּבמוא רעד
 רעד ךָאנ ןרָאי יד ןופ עיטַאּפַא יד רעּביא

 יד ,עיצולַאי ער רעטשרע

 :ילעטניא רעשידיי רעד ןופ טײקטסוּפ

 עק יטסייג

 :עג יד ןופ ןסירעגּפָא זיא עכלעוו ,ץנעג
 חביבס רענעגייא ןַא ןופ ןעלצרַאװ עטנוז
 .טלעװ רעדמערפ רעד ןיא טקנַאצ ןא
 ַא טימ ,רוטלוק רעשידיי=טינ רעד ןופ!

 טגוערּב טפַארק רעשירעלטסניק רעסיורג
 ןופ ןויטָאמ:טּפױה יד קורדסיוא םוצ ,ּב

 ?רעּביא ןוא ןעגנומיטש יד -- ןפַאש ןייז !

 עטרעיורטרַאפ עמַאזנייא ןופ ןעגנוּבעל
 עטנַאקַאּבמוא ךָאנ ןעקנעּב סָאװ ,תומשנ
 =םֹוא ןופ טקינײּפעג ןרעװ ,ןטייקכעלגעמ :
 .=ייצ רעד ןיא .ןעגנוטרַאװרע עטרעווַאּב
 סױרַא .ּב טזייוו ןדלעה ענייז ןופ גנונעכ

 עכנַאמ } טפַארקסגנוטכַאּבָאַאּב עסיורג ַא
 :ָאּבמיס ַא ֹוצ ןּבױהרעד ןענייז ייז ןופ
 --"גנַאגּפָאװ ןיא לשמל יװ ,ךייה רעשיל

 ,זיא סָאװ
 :ָאװעג בורח םעד ףיוא הבצמ ַא ,רעטכיד

 םעד ןופ הנּכ רעד טול

 טימ .,עגיארקוא ןיא לטעטש ןשידיי םענער
 ןענייז ןכירטש עטרַאצ ענייפ סרעדנוזַאּב

 ,לרימ .ןעיורפ עשידיי ענייז טרעדלישעג
 ךָאנק ןַאמָאר םעד ןופ ןידלעה:טּפױה יד

 *עג עטריזילָאּבמיס עקיזָאד יד ,"ןעמעלַא

 ןקנַארק ןוא ןטמַאזנייארַאפ ןופ טלַאטש

 :רַאפ ןוא עטסלדייא יד זיא ,סוחי ןשידיי

 ןיא רוגיפנעיורפ עטסשיגַארט עטסטלקיוו
 רָאנ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד

 ןייר רינַאמסגנורעדליש ס--ב זיא ןטלעז

 ײרַאפ ַא ןיאא ,לשמל ,יװ) שיטסילַאער
 ײז זיא בור סָאד

 :יטש רעשיגעלע רעקיטומרעווש רעקיד
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 ?יורג ַא ךיוא זיא .ּב ,ןָאטדנורג סלַא גנומ
 עיצקורטסנַאק רעד עגונּב רעטסיימ רעס
 טסקיטכיוװ ןייז ןוא ,ןענַאמָאר ענייז ןופ

 יד ןופ רענייא ,"ןעמעלַא ךָאני קרעװ -
 :לעודיווידניא ןופ ןרעטסומ עטסמוקלופ
 :עגיטש קיטייצכיילג ןוא ןשיגָאלָאכיסּפ
 ,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא ןַאמָאר ןשיר
 .טײקצנַאג ןייז ךרוד טכייצעגסיוא זיא
 :כעלטיײהניא ןוא טײקנסָאלשעגּפָא ןוא
 עקיזָאד יד .גנומיטש רעד ןופ טייק
 יב טפָא רֵעֹּבָא טמענ טייקכעלטייהטנייא
 ןוא טייקינעטנייא ןופ .םֹרָאפ יד ןָא .ב -

 :סטּפַאשנדייל ןוא טייקטריזיליטס רעד ייּב
 יד סע זיא טסנוק ןייז ןֹופ טײקיזָאל
 ענייז ןופ סונעג םעד רַאפ העינמ:טּפיױה
 .ףיוא .ּב טָאה הגרדמ עכיוה ַא .קרעװ
 רעד ןיא ,ליטס ןייז ןיא טכיירגרעד
 ןופ םוצמיצ ןוא ןָאט ןופ טײקַױר
 ןיא טפַאשרעטסײמ ןיז רַאפ .טרָאװ
 ןייז שיטסירעטקַארַאכ בגא זיא ךַארּפש
 ןיא ,"רוש ףסוי, עלעװָאנ עשיגָאלָאכיסּפ
 טליפ רינַאמ רעשירעלטסניק רעצנַאג ןייז
 ,ןוסמַאה טונק ןופ העּפשה עסיוועג ַא ךיז
 ,ּב טָאה ְךעּבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ
 :רעד וצ ןּפַאש ןייז ןיא ןויווַאּב ךיוא = |

 =ָאיצַאנ ןוא עלַאקָאל יד רעּביא ךיז ןּביױה
 קידגעגנירדניירַא ןוא ,ןצענערג עלַאנ

 ךָאנײ ןופ גנוצעזרעּביא סגרעּבסַאילע ךרוד |
 ,רוטַארעטיל רעשטייד רעד ןיא "ןעמעלַא
 ןטנעזנעצער עשטייד יד ייּב רע טָאה
 סַאמָאט טימ ןכיילגרַאפ יד ןפורעגסיורַא
 ,רעּבָאלפ ,ןעסּבָאקַאי ,גנַאּב ןַאמרעה ,ןַאמ -

 ןיא סיורא ןענײז קרעװ עטלמאזעג ס--ב
 ג"פ ןיא ,עּבַאגסױא רעטרעסעּברַאפ .רעײנ ַא
 ::ב ענײלק 6 ןיא ,1922 ןילרעּב ,"קָאטסָאװ,

 ,רעבױט רעד ,לאוקָאװ םורַא 11 ;גנַאגּפָא 1

 ףסוי ,טָאטש רעטּבערגראפ א ןיא 111 ;םידרוי
 ,הנשה שאר רעטצעל רעד ,בױורד {1ׁש/ ;רוש

 ;ןעמָאנ א ןַא ,תדמושמ יד ,רעמוז א םעגייא .ןיא
 ןבאגסױא ערעדנַא ןופ ,ןעמעלַא ךָאנ 1--/ !

 ,העיק ,"ג"פיסקלָאפ ןשידײא ןיא סיורא ןענײז

 רעגדעּב -- ןָאסלעגרעּב

 שיסור ףיוא ,(1912 "םלועה, ןיא

 - ,תובשחמילעּב |

 :עגסיוא ןרעטלע

 ' טשרע ןייז טקורד
 "טסייג:טייצח ןיא דיל |
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 -ףעטּבערגראפ א ןיא , ,"לַאזקָאװ םורא , :20-9

 ,ןעגנולייצרעד--"גיורד , ,"ןעמעלַא ךָאנע ,"טָאטש

  *קָאטסָאװ , ג"פ -- עּבאגסױא עיינ) ."לכיּבײהשעמ,
 ןופ ןטיגשצלָאה ןופ סעיפַארגָאטיל טימ ,4
 ..ייק ענעדלָאג סָאד, ךיױא ,(29 ז"ז ,לגס רַצזַאל

 ,ןיקצעלק יא .ּב ג"פ ,השעמירעדגיק) ?עלעק

 / .ןורעפ ןיא) "שערפ , ןוא "ביורדע ,(1916 ב"טּפ

 . ;(24זײז ,1922 ,עשראוו ,"קעטָאילּביּבילאסרעװינוא,

 .א"צ) ןלעװָאנ ס--ּב ןֹופ ןעגנוצעזרעּביא עקיניײא ץוחַא
 "ןעמעלַא ךָאנ, ןאמָאר ןייז זיא (דלעפנעמולּב עז
 / --"לּבה תולכּנ,) שֵיע ר ב עה ףיוא טצעזעגרעּביא

 עיּפָאס ןופ) |
 40ז28 806 אסטטעתססט ט"א ךילרטײװָאנּבוד

 / ןופ א"צ טריזנעצער ,1924 ,ןילרעּב ,(ק8אע ג"פ
 'רעגיר ןיא רענזָאּפ ,ס ןופ ,2ע ןיא יקסװָאקּבָאל ,ס

 וא ןופ) שטייד ףױא ,(114002828 /(פוסתמ
 ..דײ , ,049 2006 עסזנ 1166 ט"א גרעבסַאילע
 , | : ,ןילרעּב "ג"פ

 :ׂש| 1914 ,18 1913 ,"טלעװ ,דײ , ,רעגינ יש

 ןעגרָאמ, ,1912 "ןעּבעל סָאד,
 .סָאנעוּב רעד ןיא טקורדעגרעּביא) 1922 ?לַאנרושז
 .,ליזיימ יב .;(15/160 "גנוטייצ רעשידיא , רעסערייא

 .,העיק ,"גאלרעפיטסנוק,) "ןעמעלא ךָאנ ןעגעװ,

 ןוא עטנעָאנ, 11 ,1919 ?טלעוװײרעכיּב ,+- ,4
 ;1924 ,"טלעװ.רעכיּב , ,161 -107 זיז ,"עטיײװ
 .יסקַאמ 11 1919 ,"טלעווירעכיב , ,וָאקאװטיל .מ
 +טיּפַאק) 52 ,51 ,"רעטעלּב עשירארעטיל , ,קירע
 / ןישורּבָאד .מ ;(עידוטש רערעסערג ַא ןופ ןעל
 ןוא שֵא םולש, ,גינעק ָאעל ;ןׁש ?םָארטש;
 'ף"ד 1916 ןָאדנַאל ,"ןעּבעל עײנ סָאד , ,".ב .ד
 .1923 039. 210 ,ןילּבעד דערפלַא

 --1889 בא 'ב) .א רעגרעב
 -?וקַאֹּב ,עטיל ,שזריּב ןיא .ּבעג (

 ,גניצרעד עזעיגילער גנערטשַא ןעמ
 :תיֵּב ןשלטעטש ןיא טנרעלעג 1903 זיּב
 :וצ ןַאד ,שרדמהי
 יד טימ ןעמאז

 ןיק טרעדנַאװ
 ואו ,עקירעֿפַא
 | .וצ ןעמונעג ךיז
 ?ליּב רענײמעגלַא
 =עגּפָא 1907 ,גנוד

 3910 טניז ןוא
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  רעדיל לָאצ עסיורג ַא טכעלטנפערַאפ
 .?טייצ ענעדיײשרַאפ ןיא ןעמעָאּפ ןוא
 עשידיא סָאד ,"טײהרַאװש יוװ ,ןטפירש
 ,"רעפּפמעק רעשידיא+ ,"קלָאפ

 יװ ,,דנַא .א "ןעּבעל ןוא רוטַארעטילחװ
 .ןרעטסומ ,"ןעטפירשח ּב"מז יד ןיא ךיוא
 יא טכַארּבעג ןרעװ רעדיל ענייז ןופ
 עשיז ןוא ןיסַאּב .מ ןופ סעיגָאלָאטנַא יד
 .סלַא קרָא=ינ ןיא טקיטפעשַאּב  ,ודנַאל
 :לעזעג:סגנורעכיזרַאפ ַא ןופ רעטערטרַאפ
 | ,טפַאש

 1פ/עוו1) ףסוי-הכימ יקסוועשטידרעּב

 :רעּב ןיא .ּבעג (1921 18/א| -- 5
 ,דיסח ַא ,רעטָאפ ןייז .,עילָאדַאּפ ,דַאש |
 .ןּבעגעג םיא טָאה ,לטעטש ןופ בר רעד

 יא ;גנויצרעד עזעיגילער עגנערטש ַא
 ךיז רע טָאה הבישי רענישזָאלָאװ רעדי
 ךיז ןוא ןעעדיא עינ יד טימ טנעקַאּב
 ,גנודליּבטסּבלעז טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא
 רע טָאה טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז
 רעד ןופ ןעגנורעדליש טימ ןּבױהעגנָא
 ואוו ,("םרּכהח ןוא "ףיסאה, ןיא) הבישיו
 רעד ןגעוו גנורעטסייגַאּב טימ טדער רע

 טייקנּבעגעגרעּביא ןוא תובהלתה ,הדמתהי
 ;הבישי יד ןופ הרוּתה דומיל םעד ֹוצ
 ןישזָאלָאװ ןופ ןעמוקעגקירוצ ,םירוחּב
 טימ ןויוה טנעקעג טינ רע טָאה ,םײהַא
 :ַאּב םיא טָאה רעכלעװ ,רעטָאפ ןייז
 ,סורוקיּפַא ןוא ליּכשמ ַא רַאפ טכַארט
  תיּבז ּב"מז ןיז ףיוא קידנקוק טינ
 2םינּבר ןֹופ לײטנָא ןטימ) "שרדמה
 יד ןזיועגפיוא טָאה רע אוו ,(םירבחמ
 ימֿכה יד ןופ טייקסיורג ןוא המכח
 יד ןעמוקעגוצ ןענייז וצרעד ;דומלּתה
 ןייז ןוא רעטומפיטש ןייז טימ םיֿכוסכיס

 1889 םורַא רע ןזיא ,יורפ
 :הדש ןייק ןַאד ןֹוא ןַאמוא ןייק קעװַא
 ;עגפיונוצ טנעָאנ ךיז זיא רע ואוו ,ןבל

 :לעוװ ,םיליּכשמ עקיטרָא יד טימ ןעגנַאג +

 .עײגז
 .,"טרָאװ סָאדװ ,"טפירשנעכָאװח ,יטלעוו

 ןַא טימ יװ ןגָארטעגמורַא ךיז ןּבָאה עכ
 ,"?שרדמה תיּבל ןופ רּבחמ ןטימ בוט:ןבא-
 טָאה רע ןענַאװ ןופ ,סעדָא ןייק ןַאד ןוא

 יױרפ ןייז וצ טג ַא טקישעג

 ,דנַאלשטייד ןייק . ןרידוטש ןרָאפעגקעװַא/
 זיא ןוא

 טעטיסרעווינוא םעד טכװַאּב טָאה רע
 םוידוטש ןייז טקידנעעג ןוא ,עלסערּב ןיא
 רע טָאה ,עיפַאסָאליפ ר"ד לטיט ןטימ
 טָאה רע ואוו ,ןילרעּב ןיא טצעזַאּב ךיז
 . ,טײקטרעדנוזעגּפָא רעלופ ןיא טּבעלעג
 ,טיוט ןייז זיּב ,טיוג סיורג ןיא ךיוא טּפָא
 ןייז קידנכוזַאּב טייצ וצ טייצ ןופ זיולּב
 טָאה רעכלעו ,ענִיַארקוא ןיא רעטָאּפ
 ןוז ןייז טימ טכַאמעג םולש ףוס:לּכףוס
 :רעד ןייז רַאּפ טרעטעגרַאפ םיא ןוא
 :פיט יד ןופ רענייא -- ,המשנ רענעּביױה
 ןופ רעייטשרָאפ עטסלעניגירָא ןוא עטס
 :לוק ַא ,רוטַארעטיל רעשיערּבעה רעדי
 ,גנַאר ןטשרע ןופ רוגיפ עשירָאטסיה-רוט

 ןוא טנעמַארעּפמעט ןקידנעמַאלּפ ןופ

 ןעועג .ּב זיא ,טסיײג ןקידנכוז קיּביײא
 :יל רעד ןופ ןטיּבעג עלַא ףיֹוא קיטעט
 :ַאנ ,ןענַאמָאר ןּבירשעג טָאה ,רוטַארעט
 :ָאליפ ,תוישעמ-סקלָאּפ .,תונורכז ,ןלעוו
 עשיריל ,ןכַאז עשידיסח ,ןעייסע עשיּפָאס|

 עשיטירק ןוא עשיטסיצילּבוּפ ,ןתֹוכּפּתשה
 ןופ ןגָארפ עלַא עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרַא
 רעיײז ןעניפעג רבע ןוא הווה רעזנוא
 :ַאּב עכעלרעדנואוו טפָא ,עקיטרַאנגײא
 ןופ דָאירעּפ ןטשרע םעד ןיִא ,גנוטכייל
 ףעטנוא ,טייקיטעט רעשירַארעטיל ןייז

 ?לוק עשִיעּפָאריײא יד סָאװ ,העּפשה רעד

 רע טָאה ,טכַאמעג םיא ףיוא טָאה רוט
 םעה:דחא ןגעק ּפמַאק ןפרַאש ַא טריפעג

 רעקיטסײג ןופ עיצּפעצנַאק ןייז ןוא

 עלענָאיצידַארט יז קידנעמרוטש ,תֹודהִיי
 ?שטגעמ רעיינ ןופ ןעמָאנ ןיא טייקשידיי

 :רַאפ ןעעזעג טָאה רע עכלעוו ,טייקכעל
 --הדוהי ןופ דָאּפיטנַא םעד ןיא טױעּפרעק
 ,םיאיבנ "עשלַאפא יד טימ םירפא ןיא

)12( 
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 . ןטסינעלעה יד ,ירמע זיוהגיניק םעד
 :יטסול יד ,היובא ןּב עשילא ,םינוירּב ידי
 ?ןצרעּביא ףור ןייז ,וו"זַאא םידיסח עקי

 וצ ןרעקוצקירוצ ,ןטרעו עלַא ןצַאש

 ?גייש וצ ןוא סונעג ֹוצ ,רוטַאנ וצ ,ןּבעל
 ןייז ןוא רפס ןגעק טסעטָארּפ ןייז ,טייק
 :יפ ןֹופ ןוא דרעווש ןופ גנוכעלרעהרַאפי
 טריזינָאיצולָאװער טָאה -- הרובג רעשיז
 :עטניא רעשידיי רעד ןופ רוד ןצנַאג ַא
 ּפמַאק=רוטלוק ןסיורג רעזנוא ןיא ץנעגיל
 ,שטנעמךומה ןוא םכח:דימלּת ןןשיווצ-
 ןּבעל ןייז ןופ דָאירעּפ ןטצעל םעד ןיא
 ןשידי םוצ טרעטנעענרעד רעדיוו ךיז
 ןשידיי םעד ןיא טפיטרַאפ ךיז ןוא רבע
 ,םזידיסח ןזיּב דומלּת ןופ רָאלקלָאפ
 רע טָאה הדגא רעד ןיא ךיוא רעּבָא
 עכעלשטנעמ ןײמעגלַא יד טכוזעג רעמ

 :ער ַא ;עלַאנָאיצַאנ:שידיי יד יװ .,ןוויטָאמ
 ןייז זיא טעּברַא רעקיזָאד רעד ןופ טַאטלוז
 ט"א שטייד ןיא ,"םדק ינימא קרעװ סיורג

 ,1261 ג"פ) .ּב 6 ןיא ,06: םסזמ 10029 !

 .,יורפ ןייז ןופ טצעזעגרעּביא ,(גיצּפייל
 ןעמַאוצ טעּברַא סָאװ ,גרעּבמַאר ,ּבעג
 ,ןלייט עקירעּביא יד ףיוא ןוז ס--ּב טימ
 ךיא זיא טכעלטנפערַאפ טינ ןּבילּבעג
 רעד ןופ טיּבעג םעד ףיוא טעּברַא ןייז
 ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,קיטירק:לּביּב
 רַאפ טלמַאזעג ןוא קרעװטּפױה ןייז רַאפ
 --,לַאירעטַאמ ןכעלטפַאשנסיװ ןכייר ַא םעד
 יד ןּבָאה רעטקַארַאכ רעדנַא ץנַאג ַא

 ,שידיי ןיא ןּבירשעג טָאה .ּב סָאװ ,קרעוו
 ךיז רע טָאה ךַארּפש רעשידיי רעד וצ
 ףעג ןוא טפַאשּביל רעפיט טימ ןגיױוצַאּב
 ,דנַאּב ןטסקיטכיװ םעד? רַאפ יז ןטלַאה
 ,"הלוגה תוצֹופּת יד ןדניּבפיונוצ ןעק סָאװ
 :סקלָאפ רעד ןופ לסעק םעדק אפ
 ַא רַאפ ,"טייקמורפ רעד ןופ ןוא הנומא
 זיא סָאװ ,ןושל קיטפערק קידנעטשּבלעז
 ַא רַאפ ,תימרא יװ שידיי ױזַא טקנוּפ
 :גואוו ַא יװ רָאפ טמוק סָאװ ,גנוניישחע

 ,המשנ רעש

 ,וװיזַאא קודקיד

 יּבעה יד ןשיװצ ּפמַאק םעד ןיא ; רעד
 +רַאפ ,רע טָאה ןטסישידיי ןוא ןטסיער
 ךיז ,עיציזָאּפ ערעדנוזַאּב ַא קידנעמענ
 =רעסיוא טימ שידיײ רַאפ טלעטשעגנייא

 םיגירָא ןוא עטנַאסערעטניא ךעלנייוועג
 :רַא ענייז א"צ עז) ןטנעמוגרַא עלעג)
 עשידוי סָאד} סנעזייר .א ןיא ןעלקיט
 ,"תלהקי ה"מז ןיא ,1905 עקָארק ,ײטרָאװ
 עסומ לכיּב ןייז ןיא ןוא ,1911 עשרַאװ

 1 יו ,טיוועל .ר ג"פ ,690:0060 ןטססמ!גזג |
1918, 

 ,("סיינ עטצעלח רענליוו |

 ןיא ןעזייר .ז ןופ טצעזעגרעּביא
 רעּבָא ייגרעד

 שִיערּבעה ןיא ןַא ,ןטלַאהעג רע טָאה
 ןיא יו ןכַאז ערעדנַא ןּביירש ןעמ ףרַאד

  סָאװ ,יד ןגעק ןעװעג זיא ןוא שידיי
 עדיּב ןיא ןכַאז עקיבלעז יד ןקורד
 ַעטַאט רעד ןיא שיערּבעה ;ןכַארּפש
 :ידיי רעד ןופ עמַאמ יד זיא שידיי ןוא

 / שיערּבעה ףַױא ןעמ ףרַאד
 יָאּפ יװ ,םינינע ערעּברַאה ןגעוו ןּביירש
 ןוא ,וו"זַאא טפַאשנסיו ,טסנוק ,קיטיל

 =עלמיטסקלַאפ ,ערעטכייל -- שידיי ןיא

 רעד ןיא עלָאר עסיוועג ַא ,ןכַאז ערעכ
 גנוסַאפפיוא רעקידרעװקרעמ רעקיזָאד
 ָאד טָאה םעלּבָארפנכַארּפש רעזנוא ןופ
 סָאװ ,טקַאפ רעד טליּפשעג ךיוא יאדווֲא

 "נעצ יד ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג זיא .ּב
 :יל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ סחעט

 טינ םיא ייּב טָאה סָאד זַא ,רוטַארעט
 :גנירג זיא סע רעכלעוו ַא ןֹופ טמַאטשעג
 ןופ ןעז וצ ךיוא זיא ,שידיי ֹוצ גנוצעש
 רערעװש זיא שידיי זַא ,סקָאדַארַאּפ ןייז
 :בעה ליײוו ,שיערּבעה יװ ןּביירש וצ
 ,ךנּת ןופ ןענרעלסיוא ךיז ןעמ ןעק שיער

 זיא שידי ןעו תעשּב
 גנויצַאּב עקיזָאד יד טָא .הי תנתמַא

 ןיא קורדסױא םוצ ןעמוקעג ךיוא זיא
 עטש=רע ןייז -- .קרעװ עשידיי ס--ּב

 השעמ ַאװ ןעװעג זיא שידיי ףיוא ךַאז
 ?ןושל ַא ןופ קיטירק ַא -- גילפ ַא טימ
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 תועמשמ ןּבירשעג ,"רפסא ןעגידשדוק
 ?רעמַאּב ַא טיול) ןרָאי רעק:90 יד ןיא
 זַא ,סיוא טמוק "םיבתּכח ענייז ןיא גנוק

 ַא ןעמוקעג זיא ןַאד ,(רעק:80 יד ףוס
 ןּבײירש שידיי ןייז ןיא הקספה עגנַאל

 ענִיַארקוא ןיא ןכוזַאּב ענייז תעשּב טשרע
 רעד רעטנוא .ּב טָאה ּב"סרּת ןוא א"סרּת
 רעשידיי רעקידעּבעל רעד ןופ גנוקריוו
 טרָאװ ןשידיי ןקידעּבעל םעד ןוא הבינס
 ןוא שידיי רעטּפָא ןּביירש וצ ןּבױהעגנַא
 עניילקמ עירעס ַא ןּבעגעגסױרַא טָאה
 סָאװ ,םענייא ןופ השעמ ַא (א -- "ךעלכיּב
 --ןיסעומשח (3 ,"ּבייװ ןייז טמסרעפ טָאה
 תומדקהח (ג ,"ןינייל םוצ ךילהשעמ עצרוק
 ,דנַא .א (1902 עשרַאװ) "םירפס וצ
 עכעלטע ןופ ךשמ ןיא רע טָאה ךָאנרעד
 ןוא עשיטסיהטעלעּב טכעלטנפערַאפ רָאי
 ענעדיישרַאפ ןיא ןכַאז עשיטסיצילּבוּפ
 עשידויח ,"דויא יו ,ןטפירשטייצ עשידיי

 .,1903 ?ףליהש ּב"מז ,"גנוטייצסקלָאּפ -
 ,ןעּבעל סָאדא ,ּב'טּפ ײגָאט/ ,"דגיירפזי
 רעקרָאײװנ ,?טַאלּבגָאט רעגרעּבמעלז
 סנעזייר .ַא ןוא "טַאלּבסקלָאפ סעשידויז
 :עּפש ענייז ןופ ;?טרָאװ עשידוי סָאדח
 ?עג טקורדעג זיא שידיי ןיא ןכַאז ערעט
 ,דיש יד ןיא) "ןטייצ סחישמ? ןעוו
 =וק טעוו חישמ זַאװ ט"א ,שז "םיבתּכ

 ןוא 11 1913 "טלעװ ,דויח ןיא ,("ןעמ
 רעלעטשטפירש עשידיי רעּביא ןעלקיטרַא
 עשידיי ענייז -- ,1914 י"ןעּבעל סָאד/ ןיא
 :רַאה רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ןכַאז
 ךַארּפש רעכעלמיטסקלָאפ ןוא ןָאט ןקיצ

 ס- 3 ןופ עבַאגסױא רעטשרע רעד ןופ

 ,ּב 2 סיוהא זיא שידײ ןיא קרעװ עטלמאזעג

 ןוא סעגיטעמוא, ןוא "טנייה ןוא לָאמַא ןופ ,)

 ,(1912 ?לַארטגעצ ,--/ רוטַארעטיל , ג"פ) "סערעטייה:

 טָאה טיוט ןייז ךָאנ

 עשיערבעה עלַא סױרַא טיג סָאװ ,,ג"פ-לביטש

 ןמ אצוי סלַא ,ןּבעגעגסױרא ,.ּב 25 ןיא קרעװ
 עשידוי, ט"א שידיי ןיא קרעװ ענייז ךיוא ,ללכה
 קורד םוצ ןּבעגעגרעּביא--בורק ןעטײװ א ןופ םיבתּכ

 ןעגרָאמ, ןוא

 ףעשיערּבעה ןַײר רעד

 ,ןילרעּב ןיא רַאנימעס:רעניּבַאר

 ענײלק 6 ןיא ,"ןוירג ןּב ףסוי הכימ ידי לע
 ןופ ןוא טנײה ןוֿפ, 1 .(ד"ּפרת ,ןילרעּב) .ּב
 "ןענעײל םוצ ןעטכישעג עינ ןוא עטלַא--"לָאמַא

 ,תוישעמ עיײנ ,תוישעמ עשידיסח ,תוישעמ עטלַא)
 "סערעטײה ןוא סעגיטעמוא 11 ,(ןעטכישעג
 ,ךעלהשעמ ענַײלק 111 ,(ןענעצס ןוא רעדליּב)
 םירמאמ) ןושלו םע / ,ןעטײצ ערעװש ןופ 14
 ןושל עשידוי סָאד ןעגעװ ,המואה יכרצ ןעגעוו
 .שדוקיירבד 01 ,(רעּבײרש עשידוי ןעגעװ ןוא
 -  ,לוח-ירבד ןוא

 ילעּב {}ׁש 122 ןיא ,גרעּבניצ ;ןורּכז רֹפס
 ,"שידוי טּביירש יקסוועשטידרעּב יוזא יװ , ,תובשחמ
 ;ש!|| ,1921 "טפניקוצ , ,רעגינ .ש 4111 *ןעטֿפירש ,

 ללה !"ןענָאטעילעפ ךוּב סָאד, גרעּבמָאנ ,ד .ה
 ,"המשגיסקלָאפ רעד ןופ םישרפמ יד, ,ןילטייצ

 "טגעמָאמ , ,גָאלָארקעג 48 11912 "טנעמָאמ,

 םיוּכנירג ,י ןוא ןָאהט עשוהי ר"ד 11921 25/ןֶא
 ,"טגײה, ,("רעזײװגעװ ןוא רעפמעק רעד רּב,)
 :עטַאמ לסיּב א, ,גרעבטיור .י }267 146 ,1
 ,רמרמ ,ק ;"טנײה, ,"עיפַארגָאיּב ןייז וצ לאיר
 ירעכיב ,ןישַאכ .א ,"טנייה } 1921 ,"טייהיירפ ,)

 ,ב 1111 1922 *טלעװ

 ;2 ,"רעטעלּב

 עשירארעטיל , ,ליזיימ

 "טגײה, ןיא ץ"כ ןויצנּב
 רעסערייא * סָאנעוּב ,"לַאנרושז

 "בעגײפ לחר 1924 "גנוטײצ

 םעד ןגעװ) 30 האש ,2
 רעשידיא

 "טגייה , ,גרעּב

 טקינײּפראפ זיא רעכלעוו ,רעטָאֿפ ס--ב ןופ טוט

 לטעטש ןיא ןטידנַאּב עשיניַארקוא ןופ ןרָאװעג

 ;(1919 עװָאּבוד

 / = לארשי ןילרעּב
 ,ררושמ ןוא רעלעטשטפירש יועשִיערּבעה
 תסנּכז סיקסלַאבוס ןיא טקילײטַאּב ךיז
 ?כוּב ןיא ,1= רעד ןיא ,1890 "הלודגה
 שיא לארשי יריש , טכעלטנפערַאפ םרָאפ
 .שידיי ןיא ןוא (ב"נרּת ,ּב"טּפ) "ןילרּב
 ,(1901 ,י"נ) "רעגערט רעד השמ,

 / 425 .ז ,אקירמאֹּב לארׂשי ימכח

 ---1833 רייא ג"י) םהרבא רענילרעּב
 :עג . ,ןזיױּפ ,ָאקציזרעּבָא ןיא .ּבעג (5
 ןטימ טעטיסרעווינוא רעגיצּפייל טקידנע
 עג 1873 טניז ,עיפָאסָאליּפ ר"ד לטיט
 עטכישעג רעשידיי ןופ רָאטעּפָארּפ ןעוו
 סרעמיהסעדליה ןיא רוטַארעטיל ןוא

 טניז
 טפַאשלעזעג רעד ןופ רעציזרָאפ 5
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 2ַאֹּב יד ןופ רענייא ,"םימדרנ יציקמץ
 תמכח רעד ןופ רעיײטשרָאפ עטסדנטייד
 ווַא סלַא טמירַאּב ,דנַאלשטיײד ןיא לארשי
 :עג רעד רעּביא קרעװ עקיטכיוו ןופ רָאט
 ?טסּפױּפ רעד ,םיור ןיא ןדיי יד ןופ עטכיש
 .,,דנַא ,א םירפס עשידיי ןופ רוזנעצ רעכעל
 עּבַאגסױא רעכעלטּפַאשנסיװ ַא ןופ ךיוא
 ?סישידיי וצ ,ךנּת ףיוא י"שר שוריּפ ןופ
 קרעװ ןַײז תוכייש עסיוועג ַא טָאה קיט
 אטצ 66ז0 1חמססמ 1,606 661 66190060

 =סיוא עט: ,1871) }1460 זתנג 7

 ?עזרעּביא רע עיערּבעה ןיא ,1900 עּבַאג
 ?דנַאהּפָא ןייז ןוא ("ףסאיחאז ג"פ גנוצ
 יב ךַארּפש עשטיידכיוהלטימ ידח גנול
 ןגנזטשסונ 18ז 106. 06  ןיא -- ןדיי יד
 --162 ז"ז ,18 ,801110016 ט06 15116/2!טז

2, 
 "רוג ,א ריד 17 ,23 } ;,11 }8 ; ןורּכז רפס

 ,19123 "טלעװ ,דוי, ,דנַאל

 -- 1839 8/טןו}) היננח רענילרעּב
 .השמ ןופ םינָאדװעספ (1921 19

 - ,רָאּבמַאס ןיא .ּבעג .ןעוועל דלָאהטָאג
 .=לךײגלענַאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב .עיצילַאג
 רעד ןיא ,דומלּת טנרעלעג ,גנויצרעד עש
 :ָאּבמַאס םייּב רעּבײרש א ןעוועג טנגוי
 =ַאֹּב טייצ עגנַאלַא רעטעּפש ,בר רער
 .רעטלעטשעגנַא?סלדנַאה סלַא טקיטפעש
 םֹורַא רָאי 2 ןיא ןוא טדמשעג ךיז 6
 =עג רענילרעּבז רעד טימ ןדנוּברַאּפ ךיז
 םוטנטסירק ןטײרּפשרַאפ וצ טפַאשלעז
 ?ימ ןופ רעסַאפרַאפ סלַא ,"ןדיי ןשיווצ
 1890 םורַא ,רוטַארעטיל רעשירענָאיס|
 ןּבױהעגנָא יקול הידידי טימ ןעמַאוצ
 טפירשטייצ עשירענָאיסימ ַא ןּבעגוצסױרַא
 ,"לארשיל תודעג ט"א שיערּבעה ןיא
 ןוא ןעגנולייצרעד ,ןעלקיטרַא ליפ רעייז
 :לַאד װַאטסוג ןיא טכעלטנפערַאפ םיריש
 ?סיֹוא ןַא ,"םע תירּב , טפירשטייצ סנַאמ
 טיורּבא ט"א םרָאפכוּב ןיא יז ןוֿפ לַאװ
 ?פיוא עטשימעג "עכילטע) -- "ץלַאז ןוא

 ,"ןעּבירשעג רפס סָאד ּבָאה
 ?עפָאה ןוא שטנואוו ןייז סױרַא רּבחמ

 ,רעּביײװ גוא
 ,שטייט ירבע ןיא םירפס עשידוי ערעדנַא

 עניילק 0

 ג"פ ,"רעדעיל ןוא ןעגנולהייצרע ,ץעז
 ;(96 ז"ז ,1901 ,ןָאדנָאל ,י"לארשיל תודעח
 . ןיא קרעװ שירענַאיסימ טסרעלוּפָאּפ ןייז
 גנוּבײרשַאּב ַא?)---"ליצמו הדוּפהח ןעוועג

 איד ןוא םישעמ איד ,ןעּבעל םעד ןופ
 סלַא -- "ש"ּתי חישמה עושי ןופ תורות

 פסז1/סח '665 רענילרעּב יד ןופ 23 ,מונ |
 }(122 ז"ז ,1897 ,1090!ט!טזמ ן002!סטז

 ןכעלמיטסקלָאפ ץנַאג ַא ןיא ןּבירשעג
 טימ טשימעגכרוד םגה ,שידיי ןשיצילַאג
 רעד ןיא ;ןטנעמעלע עשירעמשטייד
 ךיא ןעמעו ריפ ןוא סָאװ רַאפפ המדקה

 רעד טגָאז

 ןעדרעװ ללָאז "ליצמו הדופהח זַא ,גנונ

 רעננעמ ,ןעשנעמ עטסָארּפ ןופ טניילעג
 איד איוו ,טלַא נֹוא גנוי

 תלחני רעד ,"רסוֿמ טבש, רעד לשמל
 ;"המודכו "הניארו הניאצ רעד ,?יבצ
 ןופ הגשה עקידהשקשינ רָאג עקיזָאד יד
 טיג טייוװ רעּבָא זיא רענָאיסימ םעד
 ןייא יװ רעמ לייו ,ןרָאװעג םיוקמ

 ,סיוא טזייוו ,ךוּב םעד ןופ זיא עגַאלפיוא
 :ןּבעגעגסױרַא ךיוא טָאה .,ןענישרע טינ
 ריפ תוניחּת לדניּב ַא -- םיהלאל חישח
 ַא ריפ סָאװװ ;"רעּבייו נוא רעננעמ
 ןיא --- "ןעכַאמ טייל יד ןעדרעװ םינּפ
 -- "השקּב ןיימ, ;שידיי ןוא שִיערּבעה
 ברה רענָאיסימ םעד ןופ גנוצעזרעּביא
 תודעװ ג"פ) ןייטשנעטכיל קחצי 'ר
 עגַאלפױא ע0:3  ,ןָאדנָאל ,"לארשיל
 רעּביא ןופ עירעס ַא ןוא (23 זײז- ,5

 "םיחרואפ ט"א ךעלכיּב
 - == .(1913 -- 1908 ןיוו ,"ג"פ:םיחרוא,)
 טײהקנַארק רערעגנעלַַא ךָאנ ןּברָאטשעג
 .ןיוו ןיא

 ---1894) } קירנעה יוועלרעּב
 - סָאװ ,עילימַאּפ ַא ןיא ,עשרַאװ ןיא ,בעג
 .ןיוש רעּבָא ,םידיסח ןופ טמַאטשעג טָאה
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 וצ גנוגיינ ַא טימ ,ןענוזעגיירפ ןעוועג
 עג טײצ תעצרוק ַא .טײקכעלטלעוװ
 םייה רעד ןיא ןוא רדח ןיא טנרעל
 ןיא טרידוטש 09--1906 ,דמלמ ַא יב
 ;םײלג ,לושטסנוק רֶעװעשרַאװ רעד
 ןַאד ,לושלטימ ַא טכוזַאּב ךיוא קיטייצ
 ,ַאקַא?טסנוק רענעּפרעװטנַא ןיא טרידוטש
 ךיוא טייצ עסיוועג ַא ,ייציל ןוא עימעד
 זירַאּפ ןיא עימעדַאקַא:טסנוק יד טכֹוזַאּב
 :לֵא ןרידוטש טימ טקיטפעשַאּב ךיז ןוא
 :עגקירוצ .עיגָאלָאעכרַא ןוא טסנוק עט
 | עלעירעטַאמ ּבילוצ ,עשרַאװ ןייק ןעמוק

 ;רָאּפ ןּביירש טימ ןּבעגעגּפָא ךיז תוּביס
 :ָאילּביּב עכייר ַא טלמַאזעגפיונוצ ,ןטערט
 :נעענרעד ךיז 1918 ,טסנוק רעּביא קעט
 ,הביבס:רוטלוק רעשידיי רעד וצ טרעט
 1921 ,ןּביירש שידיי טנרעלעגסיוא ךיז

 רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג ||
 ןטײרּפשרַאפ וצ טפַאשלעזעג רעשידייז
 ןופ ןעגנולעטשסיוא טריזינַאגרָא ,"טסנוק
 ןּבירשעג ,עשרַאװ ןיא רעלטסניק עשידייה
 .ןליאז רעד ןיא טסנוק רעּביא ןעלקיטרַא
 :סקלָאפװ ,ייטנייהפ ,"טלעוו רעטרירטס
 .לימו ,"סָארטַאּבלַאז ,"ןעגנירח ,"גנוטייצ
 :סוליא ,"רעטעלּב עשירַארעטילװ ,"םיורג
 ןּבעגעגּפָא ךיז .דנַא .א "ךָאװ עטרירט
 :יה טנכייצעג ןוא קיפַארג רעשידיי טימ
 24 --1922 ,ןּבַאגסױא עשידיי רַאפ סעל
 ?עגסיוא ואוו ,ןילרעּב ןיא טכַארּברַאפ
 / ,עשיטסיּבוק ,קרעוו עטסייג ענייז טלעטש
 ןופ דילגטימ סלַא ,עשיטסיוויטקורטסנָאק
 ןּבירשעגנָא ;"עּפורג= רעּבמעװָאנ רעד
 גנולדנַאהּפָא עשיטערָאעט ַא שילױּפ ןיא
 ט'א ןדָאטעמ:סגנוטלַאטשעג עיינ רעּביא
 יא ;1924 עשרַאװ) "רוטקַאּפָאנַאכעמח
 :טייצ רעד ןיא שטייד ףיוא טצעזעגרעּב
 ?עגסיוא לָאמ ליפ ,(סאז פ?שזומ טפירש
 ענעדיײשרַאפ ןיא רעדליּב ענייז טלעטש
 ,ןלױּפ ןופ טעטש

 ,62 ,"ךָאװ עטרירטסוליא,,ןָאסנרַא ,ח

 ,"תימלושהח

 ,החּפשמ רעשיטַאּבעלַאּב א

 לקיטרַא ןטרעט|

 18 .) (?קיזייא) ,ּב ב ןַאמרעב
 . רעטעּפש ,עטיל ,טעמַאז ןיא .ּבעג (
 רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק טרעדנַאװעגסױא
 רעשִיערּבעה סלַא טקיטפעשַאּב ןעוועג זיא
 סלירּב ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,רערעל

 ןיײק קעװַא ןָאדנָאל ןופ
 ןּבעגעגסיֹורַא 97 -- 1896 ,עקירפַא?םורד
 ןטפירשטייצ עשידיי עטשרע יד ןופ ענייא
 עשינַאקירּפַא ידו ,לַאַאװסנַארט ןיא
 ,גרוּבסינַאהָאי ןיא "ןעטעזַאג עשידיא

 - --1895 2/וט) יול ןַאמרעּב
 א ,עטיל ,ןילעקיּפ ןיא .ּבעג (=-

 1 ךיילג

 טרירגימע רעטָאפ ןייז טָאה טרוּבעג ןייז
 ;גנע ןייק קעװַא רעטעּפש) ןדעווש ןייק
 :ּפַא-םורד ןייק -- טיָאד ןופ ןוא דנַאל
 10 וצ ןּביירש וצ ןּביױהעגנָא .(עקיר
 תובשחמ:לעב טָאה 1910 ןיא ןוא ,רָאי
 ;סײגַאּב ַא "דניירפ+ ןיא טקורדעגּפָא

 -טנַאה ַא ס--ּב ןגעוו
 קידנגָאזסיױארָאפ ,עמעָאּפ רעכעלטפירש
 םעיײנ ַא טינ .ריש רעגנַאפנָא םעד ןיא
  סױרַא זיא 1913 ןעװ רעּבָא ,קילַאיּב
 רעד וצ הלגמ עטשרע ידי עמעָאּפ ס--ב
 רעקיטירק רעטמירַאּב רעד טָאה ,"הלוג
 :וצ ;ןסירעגרעטנורַא קידתונמחרּבמוא יז
 ריּביס רעּביא 1915 המחלמ רעד ּביל
 :עמַא-ברעמ ןייק ןפָאלטנַא עיִנָאּפַאי ןוא
 ,קרָאײוינ ןייק ןעמוקעג 1919 ,עקיר
 םרַאפ ַא ףיוא טצעזַאּב ךיז רעטעּפש
  ערעסערג ענײיז ןופ ,קרָאיײינ םורָא
 . טכעלטנפערַאפ קרעוו עטקורדעג טינ ךָאנ
 השעגח עמעָאּפ רעד ןופ טנעמגַארפ ַא
 ,ץגז "ןעטפירשח ּב"מז ןיא ,"םדא

 / =- 180 4/װ ּבײל ןַאמרעּב
 רָאּפ ַא .קסניפ ,ןילרַאק ןיא טי

 ,רימָאטישז ןיא רדח ןיא טנרעלעג רָאי
 ?רעּבירַא ךיז טָאה עילימַאּפ ןייז ןיהואוו
 אל ַא ,רעטָאפ ןייז יו םעדכָאנ ,ןגיוצעג
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 ןלַאפרַאפ זיא ,עיפַארגילַאק ןופ רער
 רעקסניּפ ןיא טנרעלעג ןַאד

 ,םינקז-בשומ ןיא ןגָאטימ קידנסע ,ת"ּת
 םייּב טּבעלעג ןרעטלע יד ןופ טג ןכָאנ
 טנידעג 12--1909 ,עשרַאװ ןיא רעטָאפ
 ?ונעגוצ טסיוורעזער סלַא ,רעטילימ ןיא
 1916 ,המחלמ:טלעװ רעד ףױא ןעמ
 ןעמוקעגקירוצ 1919 ,קסנימ ןיא טײרפַאּב
 טימ ךיז טקיטּפעׁשַאּב ואוו ,זדָאל ןייק
 טקורדעג 1904 טניז טָאה -- ,עיּפַארגילַאק

3 

 עגיילק ַא = ;ילַאק

 ,"טַאלּבעגַאטש ןיא טצעלוצ

 ,ּב"טּפ "גָאטװ ןיא םיריש

 ר"א "ןעקנופ-סנעּבעלא ּב"מז רעקסנימ ןיא
 =רעד ,דנַא .א ה"ע יקסנָאילק םייח ןופ
 :דָאל יד ןיא טעּברַאעגטימ רעּבָא טּפױה
 ןוא "טַאלּבסקלָאפ ,"טַאלּבנעגרָאמח רעז

 ןיא ךיוא |
 רעיירפצ יװ ,רעטעלּבציװ ענעדיישרַאפ
 ,"טישכּת רעדז ,"לּבחמ רעד/ ,"לעגיופ
 ?טנפערַאפ ואו ,"סדנוק רעסיורג רעד
 ףַארג ּפ"א ךעלדיל עשיטסירָאמוה טכעל

 ןיא ייז ןופ לַאװסיױא
 :הערט ןוא רעטכעלעג ט"א םרָאפכוּב
 .(1920 ,זדָאל ,ןַאהַאק רַאזַאל ג"פ) יןער
 ?רעדניק עשיטסירָאמוה ךיוא טּבײרש
 2 | ,רעדיל

 ( = 182) סחנפ ןַאמרעּב
 ?עגסיוא ,עסעילַאּפ ,לָאּפָאטנַא ןיא .ּבעג
 טייצ ןופ ואוו ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװ .

 5יִּפ פ"א ךיוא ,טכעלטנפערַאפ טייצ וצ
 ?ײצרעד ןוא רעדיל ,סוקיניּפ ןוא עשט
 ,"טפַאשלעזעג רעיירפק רעד ןיא ןעגנול
 ,"סדנוקז ,"רעצעּביקח .,",.ש .א ,פז

 ?עשזדנַא סָאלײ ,"דניירפ ,"סטרעוורָאּפז/ |

 :ײצסקלָאפ רעשיפיסַאּפז .,"טייצ רעסעל

 יא "רעלדָא רעדענעקח ,(1921) "גנוט

 טיירגעגוצ טָאה .דנַא

 רענַאידניא? ,"ןוויטָאמ : סקלָאפש ןעגנול

 לַאק ןופ סעדנעגעלח ןוא ."סעדנעגעל !

 ,"עינרָאפ

 + זַאמרעפ

 .5וצ רעשידויז
 .,?גנוטײצ:גַאמָארח ,"ףַארגעלעטח ,"טפנוק

 ,עקַארק ןײק טרעקעגקירוצ ךיז

 ,ןצנעד

 ;ק"חל ןיא ןּבירשעג ,(1880) י"א ןופ .גנוּביירשַאּב

4 

 ,ּבעג (188.,---18..) ןועמש ןַאמרעּב

 יד טימ ןעמַאװצ רעטעּפש ,עקָארק ןיא

 ךיז ואוו ,ףרָאד ַא ןיא טניואוועג ןרעטלע
 ורוטַאנ רעד וצ ןדנוּבעגוצ קרַאטש
 +ידיי יד סָאװ ,םשור ןפיט םעד רעטנוא

 םיא ףיוא ןּבָאה תולווע ןוא תורצ עש
 יד זַא ,ןויער םעד וצ ןעמוקעג ,טכַאמעג
 +ּפָא ןענייז ןדיי סָאװ ,זיא ןופרעד הּביס
 טלעטשעג ךיז ןוא ,דרע רעד ןופ ןסירעג

 ןשיוװצ ןטײרּפשרַאפ ליצסנּבעל ןייז רַאפ
 קעװַא הנותח רעד ךָאנ .טעּברַאדרע ןדיי
 סלַא ןעוועג חילצמ ואוו ,עקירעמַא ןייק
 ךוח ַא ןעוועג רעטעּפש ןוא ןַאמסטפעשעג
 .ןוא קרָאײװיג ןיא הארוה:הרומ ַא ןוא
 יורפ ןייז ןופ טיוט ןכָאנ ,יטַאניצניצ ןיא

 ןופ
 =עג ןטימ לארׂשי:ץרא ןייק קעװַא טרָאד
 גָאלָאק עשידיי ַא טרָאד ןדנירג וצ קנַאד
 - ךעװעג טינ ךָאנ זיא טייצ יד רעּבָא ,עינ
  טָאה ןַאלּפ ןייז ןעװ ןוא ,וצרעד ףייר
 ןרָאפעגקירוצ ,ןּבע:עגנייא -טינ םיִא ךיז
 ןייז ןרידנַאגַאּפָארּפ וצ עּפָאריײא  ןייק
 2בשטנעמ ריא רַאפ ןעניוועג ןוא עעדיא

 .ןעלטימטלעג עקיטיינ יד ןוא לַאירעטַאמ
 רעד ןיא עקָארק ןיא טקורדעג 9

 . ןיא ךוּב ןייז רעשיפ ףסוי ןופ יירעקורד

 =ײרשַאּב ַא---"ןועמש תועסמ, ט"א שידיי
 עקירעמַא ןייק תועיסנ ענייז ןופ גנוּב
 5נָצ2 עשיטסינויצ טימ ,לארשי:ץרא ןוא

 טינ טָאה ךוּב ןייז ךיוא רעּבָא
 .ןוא ,גנַאלקּפָא ןקירעהעג םעד ןענופעג
 =רעד יד ןיא דמלמ ַא ןרָאװעג זיא רע
 רע זיא ןּברָאטשעג .עקָארק םורַא רעפ

 | יעקָארק ןיא
 ײעגַאט סעשידײ, ,רעדאּב םשרג ןוֿפ תונורבז

 .תירק , .,ןילטײצ טול 22 231

 *עזײר א ,"ןועמש תועסמ ,, ןַײז זיא ,0

 ,?טַאלּב

 .?קרעװ ײװצ ןגעװ ָאד ךיז טלדנאה רשפא)
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 =ףרזמ ,עלסינַאטס ןיא .ּבעג (

 עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב  ,עיצילַאג
 טרידוטטש רעטעּפש ,גנויצרעד עשידיי
 1885 ,טעטיסרעווינוא רעגרעּבסגיניק ןיא
 ,ןילרעּב ןיא ר"ד לטיט םעד ןעמוקַאּב
 ןופ רעניּבַאררעּבײא ןעוועג 92 --- 6
 ,דרַאגלעּב ןיא הליהק רעשידרפס רעד
 רענייא -- ,ןילרעּב ןיא טצעזַאּב ךיז ןַאד
 עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסוויטקודָארּפ יד ןופ
 ?בעה רעד ןיא ןטסיצילּבוּפרעקירָאטסיה
 ןופ רעסַאפרַאפ ,רוטַארעטיל רעשיער
 ,סעיפַארגָאנָאמ ןוא קרעװ ייר רעצנאג ַא
 'עכלעזַא ָאד ןענייז סע עכלעוו ןשיווצ
 "םיהלא תעדח יװ ,ןטעּברַא עלַאטיּפַאק

 לער רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד)
 ,"תוכוּפהּת רודח ,(עיּפָאסָאליּפ רעזעיג
 2עג יד) ,דנַא .א "ןויצמרופרה תודלוּתח
 ןעגנומערטש עשיעדיא יד ןופ עעטכישה

 רעד זיּב ןָאסלעדנעמ טניז םוטנדיי ןיא
 תודלוּתת ,(ה"רי 418 ןופ טפלעה רעט2
 יד) "תועמדה רפסח ןוא ?בלצה יעסמ
 ןיא ןדיי ףיוא תופידר יד ןופ עטכישעג
 ײר ַא ןופ ךיוא ,וו"זַאא (רעטלעלטימ
 איצ ,שטייד ןיא ןטעּברַא עשיטסִיַאדוי
 ךנּת ןופ גנוצעזרעּביא עשטייד עײנַא
 דָאירעּפ ןסיוועג ַא ןיא .ּב טָאה ,(1902)
 :ָעג טייקיטעט רעשירַארעטיל ןייז ןֹופ
 לקיטרַא ןייז ןיא .שידיי ןיא ךיוא ןּבירש
 רעדא) "ץנעגילעטניא יד ןוא קלָאפ סָאדח
 טעד סױרַא רע טגנערּב (2 1900 "דוי
 יד זַא ,טײקיטײנ רעד ןגעװ קנַאדעג
 . ןטימ ןדניּברַאפ ךיז לָאז ץנעגילעטניא
 רעשידי רעד ןופ ןדָאּב ןפיוא קלָאפ
 קיטכעמ ַא םעד ןיא טעז ןוא ךַארּפש
 ,גנוגעװַאּב עלַאנָאיצַאנ יד ןּבייה וצ לטימ
  ןעװעג טינ ךָאנ זיא טייצ ענעי רעּבָא
 שוויסנעטניא ַא וצ ן--ב ןעיצוצוצ ףייר

  רעכלעװ ןיא ,שידיי ףיוא טעּברַא רער
 זױלּב טכעלטנפערַאפ טָאה רע ךַארּפש

 ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה עטלייצעג
 ,(1904 "דניירפז ןיא) ײַאזָאניּפש ךורּבח יו
 "ןעּבעל סָאדײ) "ןומיימ ןֹּב השמ וניּברז
 =ירפֶעּב ןוא טפַאשטכענקז 1 ,5

 שירָאטסיה ַאּפ) "קלָאפ ןעשידוי ןופ גנוא
 ןופ גנוקירדרעטנוא רעד ןגעוו --- "דליּב
 =ימױר רעד טניז רעגריּב סלַא ןדיי יד
 - ציצַאּפיצנַאמע רעייז ןוא טּפַאשרעה רעש

 ןייז ןיא .(ע--ןש ,וט }טייצ רעיינ רעד ןיא
 "תומשרח) ָאנידַאל ןגעוו גנולדנַאהּפָא
 2ָאינַאּפש םעד בגא רע טכיילגרַאפ (7
 טימ ןדיי עשידרפס יד ןופ ןושל ןשיל
 רָאג זיא עכלעוו ,ךַארּפש רעשידיי רעד
 =ַאנ ןוא רעקידנעטשּבלעז ךרע רעד טינ
 | יה ,רעלַאנָאיצ

 - 410 0269 ;ןורּכז רפס

 --1896) דוד יקסווַאזערעג
 רענליוו ,שטערעמ ןיא .בעג (

 ןוא רחוס:דלַאװ ַא ,רעטָאפ ןייז ,טנגעג
 עטוג ַא ןּבעגעג םיא טָאה ,ליּכשמ ַא
 +מיג סנהַּכ טקידנעעג ,גנויצרעד עשידיי
 =יַנֹוא יד ןיא טרידוטש ,עגליוו ןיא עיזַאנ
 רעד ךָאנ ,דנַאלשטיײד ןופ ןטעטיסרעוו
 טצעלוצ ןוא דנַאלסור ןיא --- עיצולָאװער
 פאפ בילוצ ,טעטיסרעוויגוא רענליוו ןיא
 =גערַאפ טינ םוידוטש סָאד תוּביסנעילימ

 =ןטס ןיא ןּבײרש ֹוצ ןּבױהעגנָא .טקיד
  פַאּב ךיז רעטעּפש ,ןלַאנרושז עשיטנעד
 =עד ףעשידיי רענליוו רעד ןיא טקילײט
 ןיא טּפיוהרעד ,עסערּפ רעשיטַארקָאמ
 .=ַעפ טכעלטנפערַאפ ואוו ,חגָאט; רענליוו
 .:ַעשיטסירָאמוה ןוא ןעלקיטרַא ,ןענָאטעיל

 =ערקעס ןעוועג ,ל--ד ,לדוָד פ"א ךעלדיל

 - =רעדניק יד ןופ עיצקַאדער רעד ןופ רַאט
 .רעד, ןוא "ךעלעמייּב עקנינירגא ןלַאנרושז
 .2ַארטנעצ רעד ןֹופ ןּבעגעגסױרַא ,ירבח
 .ןיא עיצַאזינַאגרָאלוש רעשִידי רעלי

 .טכעלטנפערַאפ ןוא 22 -- 1919 ענליוו
 .ןזרעפ ןיא ךעלהשעמ ליפ ענייז טרָאד
 : =גסױװרעלוּפַאּפ ,רעדיל ,עזָארּפ ןיא ןוא
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 ןרַאפ  ,וו"זַאא ןעלקיטרַא עכעלטּפַאש
 ?רעּביא ןיקצעלק ,א .ּב ןופ ג"פ רענליֹוו
 "רעטומ ידע ןַאמָאר סיקרָאג ,מ טצעזעג
 ןוא (502 ז"ז ,1922)-

 ךיוא יו .,(299---135 זייז ,1920) לייט ןט411
 2ָארּב עכָעלטפַאשנסיװרעלוּפָאּפ עירעס ַא

 - ?ױַאּפס/ ,"םירצמע ,"טפולא :ונייהד ,ןרוש
 ,"החמש עטרעטשרַאפ יד ,ײקַאט -ףעדז

 רעד ןיא לטיּפַאק ַא) "ןַאעקָא רעטגיזַאּב |

 :מעטּפעס טניז ,(דנַאלַאה ןופ עטכישעג
 ?ָאמעד עניילק ַא טריטקַאדער 1924 רעּב

 ?ָאמ רענדָארגש .גנומײצגָאט| עשיטַארק |
 .?טנעמ

 תּבש) ! השמ = םהרבא ןיימשנרעּב
 ןיא .ּבעג ( / -=-1865 ומחנ

 ,דנַאלסורסײװ ,ּבוג רעקסנימ ,קצַאש
 ןַאד ,רדח ןיא טנרעלעג הווצמ-רּב זיּב

 ? ענעדיײשרַאפ ןיא
 ןעועג ,תֹובישי
 לקיטש ַא ךיוא
 זיּב שורּפ ַא טייצ

 - =ךגיק ןופ .רָאי ןפ
 - =סֹורַא ףיוא זייֹוו
 .=רַאטש ַא ןזיוועג
 וצ היטנ עק
 ךיז ןוא הניגנ
 :ידיי רעד ןבעגעגּפָא ןצנַאגניא רעטעּפש
 ַא ןרָאװעג רָאי 20 וצ .,קיזומ רעש
 שטיװָאניּבַאר ןזח ןטמירַאּב םייּב ררֹושמ
 =עג םורַא רָאי ַא ןיא ואוו ,ענווָאק ןיא
 ?ביילג ,טנעגיריד-רָאּכ ןוא ינש ןזח ןרָאװ
 ןוא לוש:קיזומ יד טכוזַאּב טרָאד קיטייצ
 -טלעווןופ טיּבעג ןפיוא טעברַאעג ליפ רעייז
 :עט ןקַאמשעג ַא קידנציזַאּב ,קיזומ רעכעל
 ןעגניז ןייז טימ טנכיײצעגסיוא ךיז ,לָאנ
 :עגנָא ןַאד .ןסנַאמָאר ןוא סעירַא:ןרעּפָא
 םָאר ּביילךורּב ןזח ןטמירַאּב םוצ ןעמוק
 ,טנעגיריד-רָאכ סלַא עגיר ןיא יקסווָאז
 ןיא ןזח רעטשרע סלַא טרישזַאגנַא 1

 ,"שדוקה?תרהטא לושרָאק רענליוו .רעד !

 ."טייהד גיק ןיימז

 ,"ח 'הז
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 ןקיזָאד םעד | .ןעמונרַאפ) טָאה רע ואוו
 טָאה תונזח ןייז זיא .רָאי 30 ןטסָאּפ
 םענרעדָאמ םעד ןָא ךיז קידנטלַאה ,ּב
 :נַאװעל ,רעצלוז ןופ ליטס ןשילַארָאכ
 רעֶּבָא טּבערטשעג ,,דנַא .א יקסווָאד
 ,תליפּתה חסונ םעד ןיא ןעגנערּבוצנײרַא
 סעיציזָאּפמָאק יד ןופ טלַאהניא םעד ןיא
 ןכעלמיטסקלָאפ ןוא ןקלַאנָאיאַאנ םעד
 עליפ ןפַאשעג טסײג םעד ןיא ,ןָאט
 יו ,עקינײא עכלעוו ןופ ,סעיציזָאּפמָאק

 "תּבש תנּכּתװ ,"יתלפּת ינאֹוח
 לכּב ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ,דנַא .א
 ּבלַאה יד ןיא ןוליפַא ,לארשי תוצופּת
 :גיא סָאד ואוו ,ןעלּפמעט עטרימרָאפער

 רעד טינ זיא סעיציזָאּפמָאק עיינ ןריפ |
 :יטירקײקיזומ רעטסואווַאּב רעד .,טּבױל
 - גרוּברעטעּפ ןיא ֹווָאיײוָאלַאס ,ּפָארּפ רעק
 טרעציָאק ַא רעּביא עיזנעצער ַא ןיא טָאה

 ןיא ןּבירשעג גנַאזעג ןלַאגָאגַאניס ןשידיי ןופ
 =באק ידח :1008 םעקנאסמעוה 8תסאס סד

 2לדרַאפ ןייטשנרעּב ,מ .א ןופ סעיציזָאּפ :

 =וצ טײקמַאזקרעמפיוא עטסערג יד ןענ
 רעד ןוא זַאטסקע ןזעיגילער םעד ּביל
 5ומ רעשילַאטנעירָא רעד ןופ- . טייקנייש

 =סיורַא 4 .ןגָאמרַאפ יז סָאװ ,קיז
 +סטָאג ןשידיי םעד רַאפ ה"מז 2 ןּבעגע*
 בָא םייּב ,"ארוּבה תדובע,; ט"א טסניד

 | עשילַאקיזומ:שינזח עטסעּב יד ןופ לייט
 המחלמ-טלעוו רעד ּבילֹוצ רעּבָא ,ןטפערק

 ,טלעטשעגּפָא ךיז עּבַאגסױא יד טָאה
 :עג ןכעלטלעוו ןשידיי ןופ טיּבעג ןפיוא|

 :ָאּפמָאק וצ רעטשרע רעד ןעוועג גנַאז
 ערעזנוא ןופ רעדיל יד וצ קיזומ ןרינ

 .?ײלגַאּב-ריװַאלק טימ ,רעטכיד ענרעדָאמ
 סעיציזָאּפמָאק ןּבעגעגסױרַא 1893  ,גנוט

 לעװ ,ענַאמ ןופ טסקעט ,"םלוע םעא
 .יקצילַאד ,מ ןופ טסקעט -- "ןויצ יררה
 ןופ טסקעט -- "ןרעטׂש ןוא דמַאזח ןוא
 ףשגמוא ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,גורפ ,ש

 *ײשרַאפ ןיא רעטעּפש ,רעלוּפָאּפ רעייה !
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 ?מָאק ענייז טכעלטנפערַאפ ןטייצ ענעד
 :ײב סלַא) "םירוּפל רמזח סעיציזָאּפ

 --"תונמחר טָאהװ ,("הפוצהח םוצ עגַאל !
 .פעינעשעק ןפיוא ,גורפ ,ש ןופ טסקעס

 ,("דניירפע םוצ עגַאלייּב) םָארגָאּפ רעוו
 םוצ עגַאלייּב) ?טײצרָאי סלצרעה וצ;
 (1917 "דיתע רעזנואק טַאלּבנכָאװ רענליװ
 .,א ןופ טסקעט -- "לרעמעה םוצ? ןוא

 ןעזייר +גרעּפָא ןופ ןעגנוזעג טשרעוצ

 סנייא טציא ,ווָאדַארגָאנױװ ףסוי טסיטרַא
 ןיא רעדיל עשידיי עטסרעלוֿפָאּפ יד ןופ
 ,טלעװ רעצנַאג רעד
 :ַאּפמָאק 200 ןופ גנולמַאזַא טכעלטנפע
 ןיא רעדילרעדניק עשידיי וצ סעיציז
 ךס ַא עכלעו ןופ ,שִיערּבעה ןוא שידיי
 ןופ ןלוש עשידיי יד ןיא ןעגנוזעג ןרעוו
 ,(גנַאזעג ןופ רערעל זיא .ּב ואוו) ענליוו

 טסַאּפעגוצ ,ָאישזדעפלָאס רַאפ ךוּבנרעל ַא
 .ןיא ,ןלוש:לטימ ןוא:סקלָאפ עשידיי רַאפ
 טימ ןעזרַאפ ןענייז ןעגנוּביא יד ןכלעוו
 .ּב .שיערבעה ןוא שידי ןיא טסקעט
 ?קיטרַא ייר ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה
 ןיא קיזומ רעשידיי ןוא תונזח ןגעוו ןעל
 ,"ןמזה} ,"הריפצה+ ,"םינֹוחה ןוחריא
 ,"תעל תעמ? ,"דיתע רעזנואפ ,"םלועהזי
 ."סקנּפז רענליוו ,"גָאטש רענליוו ,"תוּברּתז

 גנולמַאז עסיורג יד זיא לופטרעוו רעייז ||
 :יסח ,תורימז וצ םינוגינ ,רעדילטקלָאפ
 ןופ סעיציזָאּפמָאק ןוא םינוגינ עשיד
  -?רַאפ טָאה .ּב סָאװ ,םינוגינ עקיטייצרַאֿפ
 רעד ןופ .דילגטימ רעוויטקַא סלַא ןּבירש

 ?עג רעשיפַארגָאנטע:שירָאטסיה  רעשידיי
 ןופ ןעמָאנ ןפיוא ענליוו ןיא טפַאשלעו
 ,יקס-נַא .ש

 : 23 ווו .שריה (=יבצ) ןיימשנרעּב
 :טָאטשיײנ ןיא .ּבעג .(1907 1/ש111--146
 :רַאֿפ ַא ןיא ,טנגעג רעקלַאוװּוס ,טניווריש
 עטיוג ַא ןעמוקַאּב .עיליִמַאפ רעכעלגעמ
 טנרעלעג וליפַא ןוא גנויצרעד עשידיי
 :עגנָא ךיז גנוי ,קודקיד ןוא שִיערּבעה

 לַאּב ,טיילסטפעש
 ?רַאפ טינ ךָאנ

 ןעמוק |
 זיא : שידַי

 :יערבעה רעד ןיא ןקילײטַאּב וצ ןּבױה
 יו ,טײצ רענעי ןופ עסערּפ רעש
 ,,דנַא .א "דיגמהח ,"ןונבלה, ,"למרּכהז
 טימ טעדניירפַאּב ךעלנעזרעּפ ןעועג
 ַא ןּבעגעגסױרַא ,ןעניקסנעלָאמס ץרּפ
 ?כַאּב בקעי ןגעק שִיערּבעה ןיא רושָארּב
 ?פיונוצ ,"ירושא בתּכל סוחיה רפסח סכַאר
 :ַאמ ַא טלעטשעג
 :ַאט עשיטַאמעט
 =עג רַאפ עלעּב

 ןייז ןופ טלדניווש
 2עג ןיא ףּתוש
 2רַאפ ןוא טפעש

 ןטסערג םעד ןריול
 :רַאפ ןייז ןֹופ לייט
 טרעדנַאװעגסױא רָאי 24 וצ .ּב טָאה ,ןגעמ
 ןפָארטעג ןיוש טָאה רע ואװ ,י"נ ןייק
 ,תושפנ טנזיוט 80 ןַא ןופ ץוּביק ןשידיי ַא
 ןיא ייס טינ טפירשטייצ ןייא ןייק רעּבָא
 ?וקייּב ןוא ,שיער:עה ןיא ייס ,שידיי
 ןטײקירעװש תעשינכעט עלַא קידנעמ
 .ןייק טינ ןעוועג טינ ןַאד זיא י"נ ןיא)
 ,(רעצעז עשידיי ןייק טינ ,טפירש עשידיי
 ,(עז) ינושרג יבצ טימ תופּתֹושּב רע טָאה
 :נירגעג ,יירעצעז טנעקעג טָאה רעכלעוו
 עשידי עטשרע יד 1870 טסוגװַא טעד

 ידח -- טלעװ רעינ רעד ןיא גנוטייצ
 ַא רעײז טַאהעג טָאה עכלעוו ,"טסָאּפ
 ןיא ןוא גלָאפרע ןלעירעטַאמ ןסיורג
 ץנעטסיסקע םישדח 6 עריא ןופ ךשמ
 ,ןטנענָאּבַא זיירק ןסיורג ַא ןברָאװרעד
 רָאנ טינ סרעּבעגנסנָאנַא ןוא סרעפיוק |

 ,דנַא .א ןָאטסָאּב ןיא ךיוא רָאנ ,י"נ ןיא
 ךָאנ סָאװ ,ףיורעד טכַאעגמוא ,טעטש
 .טָאה טּפַאשרעטעּברַאטימ ןכָאװ עכעלטע
 יד טזָאלרַאפ ינושרג רעלופטנעלַאט רעד
 בַאּבנײרַא טָאה .ּב יו םעדכָאנ) גנוטייצ

 ס--ּב ןוא | (עגליוו ןופ רעצעז ַא
 ,טשירעמשטיידרַאפ ןעוֶועג -
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 טול .טייצ רענעי ןופ חסונ םעד טול
 ןהָאק בקעי ןסיװעג ַא ןופ הצע רעד
 טלעטשעגּפָא .3 טָאה
 ַא טעדנירגעג ןענהָאק טימ תופּתושּב
 ,שידיי ןיא--גנוטייצ עקיכַארּפשריפ עיינ
 ט"א שילגנע ןוא שטייד ,שיערּבעה
 יא רעמונ רעט:1 רעד) "סוינ ורּביהװ
 .ןסיורג ז"ז 32 ןיא 1871 חסּפ ברע סױרַא

 םיכוסכיס ּבילוצ רעּבָא ,(טַאמרָאפסגנוטײצ
 נַאגעגרעטנוא דלַאּב יז זיא ףּתוש ןטימ
 :סױרַא ןּבױהעגנָא .ּב טָאה ןַאד ןוא ,ןעג
 ?טײצ עשיערּבעה עטשרע יד ןּבעגוצ
 ץראּב הפוצה+ עקירעמַא ןיא טפירש

 ?ערג סָאד רעטציא ,76--1871) "השדחה

 :ָאק קיטייצכיילג ,(תואיצמהרקי עטס
 .=טייצ עשִיערּבעה יד ןיא קידנרידנַאּפסער
 קיױנּבָאה טינ .עּפָארײא ןופ ןטפירש
 ףךיז ןרעטַאמ וצ טייקכעלגעמ ןייק רעמ
 ךיז רע טָאה ,רעּבעגסױרַאסגנוטײצ סלַא
 ןרָאװעג זיא ,טפעשעגקנַאּב םוצ ןעמונעג
 ןגעמרַאפ ןצנַאג ןייז טרטּפעג טָאה ,ךייר
 רעמיטנגייא סלַא רעטַאעט ןשידיי םייּב
 רעדיוו ךיז ,"זיוה ַארעּפָא ןעינעמורח ןופ
 =עג ,ןטפעשעגקנַאּב יד וצ טרעקעגמוא
 רעדלעפ ןוא רעזייה טימ ךיוא טלדנַאה
 יד .טקילגעגּפָא רעטייװ טָאה םיא ןוא
 קידנדייל ,ןּבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל
 ןיא ,גרעּב יד ןיא טּבעלעג ,עמטסַא ןופ

 | יה ,ליווסרענעט |
 1904 י"נ ,"יברעמ טוקלי, . ,תונורכז ס--ּכ

 41923 8/}} ,"טייהירפ , ,רמרמ .ק

 --1876 2118 ןַאמרעה ןייטשנרעּב
 ?ריש:טָאטשיײנ ןיא .ּבעג ( |

 :ערג רעשיסיירּפ-שיסור רעד ייּב .,טניוו
 וצ .ּב שריה:יבצ ןופ ןוזנרעדורּב ַא ,ץענ

 ןיא ןרעטלע יד טימ טצעזַאּב ךיז רָאי 8
 יז טימ טרעדנַאװעגסױא 3 ,װעילהָאמ
 ייטעט עשירַארעטיל ןייז .עקירעמַא ןייק
 עירעס ַא טימ 1899 ןּבױהעגנָא טייק
 ם60/מ2 רעד ןיא ןעגנולייצרעד עצרוק

 . ןוא "טסָאּפ ידח
|18126 01 28165, 1905), 

 ענייז טימ ןעמונעגסיוא קרַאטש ,0056
 =וינ ןופ ןּבעל םעד סיוא ןציקס עניילק
 ןמ וחס ט"א םרָאפכֹוּב ןיא) ָאטעג רעקרָאי

 - ףיוא טסַאפרַאפ
 ןשידיי םעד סיוא שילגנע ןיא ןַאמָאר ַא
 קרעװ שילגנע ףיוא טצעזעגרעּביא ,ןּבעל
 :לָאט יװ) רעלעטשטּפירש עשיסור ןופ
 - ,וָאכעשט ,יַאטס

 ?ערדנַא ,יקרָאג
 : ,(.דנַא ,א ,וועֹי

  רעּבָא טּפיוהרעד
 - ףָאנַא טכַאמעג ךיז
 =רעטניא סלַא ןעמ
 :ָאק ןוא רעויוו
 ןופ טנעדנַאּפסער
 -- - . -.."יןרגעגעדיײשרַאפ
 ענייז ט טימ ןוא ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא עס
 ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןגעוו ןעלקיטרַא
 =ַאּב טָאה רע סעכלעוו ,דנַאלסור ןשירַאצ
  (ךוזמספ ל'נ ןופ תוחילש ןיא) טכוז
 ןופ רַאטערקעס סלַא 1911 ,1909 ,8
 "טעטימַאק ןשידיי :שינַאקירעמַאז םעד
 ףוסכיס םעד ןיא עלָאר ַא טליּפשעג
 עטקינײארַאֿפ יד ןוא דנַאלסור ןשיװצ
 רעסעּפ ןופ עגַארפ רעד עגונּב ןטַאטש
 .עקירעמַא ןופ רעגריּב עשידיי יד רַאפ
 יַאּב םעד טימ ןעמַאזוצ 1914 רעּבמעװַאנ
 2גָאמ ּבייל?הדוהי ר"ד רעוט:ללּכ ןטסואוו
 יד טעדנירגעג לעמעז .דרַאנרעּב ןוא סענ
 ןופ ,"גָאט רעדח גנוטייצ עשידיי עסיורג
 ?ער-טּפױה ןעוועג טייצ רָאי 2 ןכלעוו

  טגעלפ ןעלקיטרַא ענייז םגה ,רָאטקַאד
 ,שילגנע ןופ ןצעזרעּביא ןפרַאד ןעמ
 עיינ ַא ןדנירג וצ ווּורּפ ַא טכַאמעג 9
 5ז ,"טנייהפ י"ב ןיא גגנוטייצ עשידיי

 עכעלטע זיולּב טריטסיסקע רעּבָא טָאה
 .רַאפ טּפיוהרעד רעדיװ ןַאד ךיז  ,ןכָאװ
 ,שילגנע ןיא עסערּפ רעד טימ ןדנוּב
 רעשידיי-שילגנע רעד ןופ רָאטקַאדער
 / עּבָא ,זס ןסש/פג דזוטגמס טפירשנכָאװ
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 ךיוא) עּפָארײא ןיא ןכוזַאּב ענייז תעּב
 עיצידעּפסקע-םולש רעטנַאנרַאפ רעד טימ

 רעלַאסרעװ רעד ףיוא ,דרָאפ ירנעה ןופ
 טנעדנַאּפסערָאק סלַא ץנערעפנַאק:םולש
 רענַאקירעמַא 40 ןופ טַאקידניס ַא ןופ
 גָאק ענייז ךיז ןקורד (וו"זַאא ןעגנוטייצ

 ?קיטרַא ןוא ןעויוורעטניא ,ןצנעדנַאּפסער

 | ,"גָאט/ םעד ןיא ךיוא ןעל

 --1836) קחצי (ץאנגיא) ןייטשנרעּב
 ,עילָאדָאּפ ,עציגיװ ןיא .ּבעג (1908 1

 ,רעטָאפ ןייז ,עילימַאּפ רעכייר ַא ןיא
 . ,הלּכשה ןופ טקעטשעגנָא ןיוש ,ןושמש
 ןּבעגעג םיא טָאה
 ,גנויצרעד עטוגַא
 טָאה 1856 טניז
 ןיא טּבעלעג .ּב
 ןיהואוו) עשרַאװ
 ךיז ןּבָאה סע
 :עגרעּבירַא ךיוא
 2לָע ענייז ןגיוצ
 / ןיא רע ;(ןרעט
 ןוא קירּבַאפרעקוצ ַא ןיא ףּתוש ַא ןעוועג
 ןופ טּפעשעגָארגנַא ַא ןטלַאהעג ךיֹוא
 ןופ םענייא רַאפ םש ַא טַאהעג ,רעקוצ
 ,ןטַאנעצעמ ןוא םידיגנ עטסבושח יד
 ןּבָאה ןעלטימטלעג עסיורג ענייז ןוא
 ןייז טעמּכ טייקכעלגעמ יד ןּבעגעג םיא
 ,עיפַארגָאנטע רעד ןעמדיוו וצ ןּבעל ץנַאג
 ללכּב ,תורישע ךָאנ ךיז קידנגָאי טינ
 ,טייקנדיישַאּפ רעסיורג ַא ןופ שטנעמ ַא

 ענייז טרידיװקיל ףוס:לכ-ףוס רע טָאה
 ?םוא ןצנַאגניא ןייז וצ ידּכ ,ןטפעשעג
 עכעלטפַאשנסיו ענייז ןיא טרעטשעג
 קרעװ יד טלמַאזעג טָאה 'וע ,ןטעּברַא
 עטסנדיײשרַאּפ . יד ןיא רָאלקלָאפ רעּביא
 ,טזיירעג ליפ רעייז םעד ּבילוצ ,ןכַארּפש
 ,י"א ,םירצמ ,רישזלַא ךיוא טכוזַאּב
 ןסָאלשעג ןוא רעדנעל .דנא .א עינַאּפש
 ?טע עטמירַאּב עליפ טימ טפַאשטנַאקַאּב
 עטנַאסערעטניא סרעדנוזַאּב ַא) ןפַארגָאנ

 טימ טַאהעג בגַא רע טָאה שינעגעגַאּב
 ךיוא ,יּברַאּב עזָא ,ףָאשיּב רעדירדַאמ םעד
 ןייז ,(רעטרעװכירּפש ןופ ףַארגָאילּביּב ַא
 טָאה רע סָאװ ,קעטָאילּביּב=רָאלקלָאפ
 רעװעקַארק רעד ןּבירשעגּפָא טיוט ןרַאפ

 ךיז טָאה ,ןטּפַאשנסיװ רַאפ עימעדַאקַא -

 רעד ןיא רעטסכייר רעד רַאּפ טנכערעג
 =יּב 7000 זיּב ןעוועג ללוּכ טָאה) טלעוו
 ענעטלעז .דנַא .א ןטּפירקסונַאמ ,רעכ
 =נע3:2 רעלופטכַארּפ ריא ;סעיצקעלָאק
 16412108 2161 116801 ןקז29914610- רעקיד
 קרעװטּפיױה סָאד 1900(,  סױרַא זיא 1
 יד ןעװעג רעּבָא זיא ןּבעל ןייז ןופ
 רָאלקלָאפ ןשידיי םעד רַאפ ,עזָאידנַארג
 ?בירּפש עשידויע ןופ עּבַאגסױא עלַאכָאּפע
 רע סָאװ ,"ןעטרַאסנעדער ןוא רעטרעוו

 רעד טימ רָאי 35 ןופ ךשמ ַא ןיא טָאה

 =נבעגעגרעּביא ןוא טפַאשּביל רעטסערג
 ןליּפ ,דנַאלסור ןיא טלמַאזעג טײק
 םעד ןיא ;עיצילַאג ןוא (סלייטנטסיימ)
 - ןיא) םענעּבעגעגסױרַא לופטכַארּפ ,ןסיורג
 רעשיפ ףסוי ייּב טקורדעג ,1908 גיצּפייל

 =עג קלָאּפ ןעשידוי םעדא ,(עקָארק ןיא
 3993 ןײרַא ןעיײיג דנַאּב "ןעטעמדיוו
 ןיא ,ןטרַאסנדער ןוא רעטרעװכירּפש
 ףעשינײטַאל רעלעלַארַאּפ ןוא רעשידיי
 ?ָאװשילָאדָאּפ רעד טיול) עיצּפירקסנַארט
 =נוא טנדרָאעג ,(ךַארּפשסױא רעשירעניל
 ליפ טימ ןעזרַאפ ,רעטרעװגָאלש רעט
 ןיא ןעגנורעלקרעד ןוא ןעגנוקרעמנָא
 שידי ןיא חּתפמ ַא טימ ,טסקעט
 . ןוא עשיערּבעה יד ןופ רַאסָאלג ַא ןוא
 שטייד ףיוא רעטרעװ עקילַארּפשדמערּפ
 ןוא שידיי ןיא ,המדקהַא טימ ןוא (84 ז"ז)
 =סקלָאפ ַא ;שטייד ןיא (רעכעלריפסיוא)
 ,קרעוו ןסיורג ןקיזָאד םעד ןופ עּבַאגסױא
 םעד ןָא ןוא טפירש רעשידיי ןיא זיולּב

 ןופ עּבַאגסױא סלַא סױרַא זיא ,רַאסָאלג |
 יןעּבעל רעזנוא? גנוטייצ סרָאטקעּפס .מ
 ג"פ--עגַאלפױא עט22 ;1908 ,עשרַאו)
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 ענייז - .(ג"ערּת ,ילַארטנעצ
 עשידיי ןופ ןעגנולמַאז עכעלטפירשט:ַאה |

 טצונעגסיוא ךיוא ןענייז | רעטרעווכירּפש |
 .ןקידנעּב:5 ןסירג םעד ןיא ןרָאװעג

 יו ,פ .ק ןופ ףקז1סזוט81161-1.6810

 ,גיצּפייל) רעדנַאװ
 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ רעטעּפע
 ןטױל טנדרָאעג ,2056 ןופ לָאצ רעד
 .ןופ תויתוא:גנַאפנָא יד ןופ תיבב ףלא
 סרָאטקעּפס .מ ןיא ,רעטרעװכירּפש יד
 קורדּפָא= טַארַאּפעס) 11 | "דניירפזיוהיז
 עשרַאװ ,ּב ,י פ"א ןרֹושָארּב 2 ןיִא
 רָאי ןקיבלעז םעד ןיא -;89 -- 8
 ?קלָאפ ןשיליוּפ םעד ןופ טצעזעגרעּביא
 רעקירָאטסיה = רוטַארעטיל ןוא טסירָאל
 ,(101518 לַאנרושז ןיא גרעּבלַאדַא לאומש
 גנולמַאז רעסיורג ןייז וצ הפסוה סלַא
 טּפירקסונַאמ סלַא טקורדעגּפָא .ּב טָאה
 :כירּפש עשידיי 2217 ןופ עיצקעלָאקַא
 ,גיצּפייל) 2101104 61 205104 רעטרעוו
 ,טיוועל .ר ג"פ עגַאלפױא עט:2 }1908

 רעדנירג ַא ןעוועג זיא .ּב --,(? 1918 ןיוו
 קעטָאילּביּב רעד ןופ רעוט:טּפיױה ןוא
 ענייא ,עגָאגַאניס רעװעשרַאװ רעד ייּב

 ,ןקעטָאילּביּב עשידי עטסערג יד ןופ
 קִיַאױוי ןופ טיּבעג ןפיוא טשרקיערעד
 ןיא .ּב ןיא ןּברָאטשעג .קיַארּבעה ןוא

 הי! עלעסירּב |
 ןיא ,יקס--נ8 .ש ן}ִש ,ע9 זו מס |

 .ָארקעג ;(עז) ױדנַאל ,א ר"ד 1 ןד טקסט
 ,רָאטקעּפס ,מ ןופ ןגָאל
 ךיוא ,5 ,מונ ייוקּבה ןיא ,ןאמשירפ דוד ןופ

 ןופ קַײטָאילּביּב , ,וָאכָארָאב .ּב ;,דנַא .א 9 .מונ |
 ,"סקנּפ , ןיא ,"גָאלָאליפ ןשידיי 8

 15/ענו) ןושרג-ןועמש ןייטשנרעּב
 :בָאקַאי ןיא .ּבעג ( = =-1884 |

 רדח ןיא טנרעלעג ,דנַאלרוק ,טדַאטש
 רעטעּפש ,ןלױּפ ןיא םישרדמ:יּתּב ןוא
 ןוא גרוּבסַארטש ,ןילרעּב ןיִא טרידוטש
 ?עג ןוא ןכַארּפש עשילַאטנעירָא ןרעּב
 םוירוטש ןייז טקיזנעעג ןוא עטכיש

 .עטשרע

 ןוא = (1890 -- 7

 .,"ןעבעל רעזנוא , ןיא

 ,טשקַאֿב השמ:קחצי קורד

 טנגוי רעד ןיא ןיוש ,ר"ד לטיט ןטימ
 ,"הריפצהי ןוא "ץילמהח ןיא ןּבירשעג
 .טקילײטַאּב וויטְקַא ךיז טנעדוטס סלַא
 סלַא גנוגעווַאּב רעשיטסינויצ רעד ןיא
 :עס 1912 טניז ,רענדער ןוא רעּבײרש
 .ינויצ רעכעלטלעװלַא רעֶד ןופ רַאטערק
 ?רעּב ןיא טשרעוצ עוויטוקעזקע רעשיטס

 1922 זיּב .,ןגַאהנּפָאק ןיא 19--1914 ,ןיל -
 -- י"נ ןיא ןָא ןַאד ןופ ,ןָאדנָאל ןיא
 ימָא (ןכעלטנכעוו) םעד ןופ רָאטקַאדער
 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא ןלעיצ
 :ידיא סָאדװ עקירעמַא ןיא עיצַאוינַאגרָא
 שטייד ןיא טכעלטנפערַאּפ ."קלָאּפ עש
 ;רָא ןוא תוהמ ןייז ,םוינויצ רעדח ךֹוּצ ַא
 טצעזעגרעּביא זיא סָאװ ,"עיצַאזינַאג
  +ּפָאק ןיא ;ןכַארּפש עקינייא ןיא .ןרָאװעג
 .ןעועג המחלמ:טלעוו רעד תעשּב ןגַאה/

 :יטסינויצ עלעיציפָא יד ןופ רָאטקַאדער
 :עגנָא ךיוא זיא'ס ואוו ,סנעטעלויּב עש -

 עשידיי יד רַאפ ּפמַאק ַא ןרָאװעג טריפ
 .ןוא דנַאלניפ ,ןליױּפ ,דנַאלסור ןיא טכער
 רעד ןופ קיטילָאּפ רעד רעּביא ,עינעמור

 =סיױרַא ןדיי עגונּב גנוריגער רעשינעמור |

 ןיא טקורדעג .שטייד ןיא ְךֹוּבַא ןּבעגעג
 ,ןעגנולדנַאהּפָא ענעדיישרַאפ שִיערּבעה -

 :טפַאשנסיוו=שירָאטסיה ףיוא טּפיוהרעד
 :טימ ,ב"גש פ"א ךיוא ,סעמעט עכעל
 ,"ןרוּתהח טפירשטַאנָאמ רעד ןופ רעטעּברַא
 :סָעלַאּפ ןופ רָאטקעריד סנטצעל = ,י"נ)

 :רָא רעשיטסינויצ רעד ייּב ָארויּב-עגיט
 | ,עקירעמַא ןופ עיצַאזינַאג

 (80 רַאפ--18..) .ש ןיימשנ(ע)רעּב
 - =ץינעמַאק  ןיא (?טּבעלעג רעדָא) .ּבעג
 ענייז ןופ ןעז וצ זיא'ס יװ ,קסלָאדָאּפ
 רעד טיִמ טנַאקַאּב ןעועג -- רעדיל

 ןיא .רוטַארעטיל רעשטייד ןוא רעשיסור
 ?מַאז ַא ןּבעגעגסױרַא רע טָאה 1869 רָאי

 רעדיל עשידוי ןופ ןיזַאגַאמש ט"א גנול |
 ,רימָאטישז) "קלָאפ ןעשידוי םעד רַאפ

 / טימ (84 ז"ז
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 . ,דגײרפ ןייז ןופ "המּכסה סלַא ריש ַא
 לכימ רעטכיד?הלּכשה ןטסֹואוַאּפ םעד
 :ַארַאּפ ַא ךרוד טריפ רעכלעוו ,ןָאדרָאג
 טלעטש ןוא גנופַאש סנדייּב ןשיווצ לעל
 רעדיל עניימז) ךיז ןופ רעכעה ךָאנ ן--ּב
 ןעוט לָאמַא נוא רעטיּב לַאג איוו ןענייז
 רעדיל ענייד ;סיּב ןעקרַאטשַא אייז
 בור סָאד ןֹוא רעטוּפ איו ךייוו ןענעז
 ,(ו"זַאא "סיז גינָאה איו

 :סופ ןיא רעטכידסקלַאפ עשידיי עטש
 לכימ ,רעּבָאלטַאג ,ּב .ַא ןּבעל ,דנַאל
 - ,ןדַאפדלָאג .א ,ץנַארקנרע ףלָאװ ,ןָאדרָאג
 רע טָאה ייז טימ סָאװ ,רעזנוצ םוקילא
 םעד ןיא ייס סמַאניימעג ליפ רעייז

 רעדָא ןשיריל : ךעלמיטסקלָאפ םעד  ,ןָאט -
 ייס ,ןקידנרינַאזער  שינחדּב
 ףעדיל 26 יד ןופ .סעמעט ןוא ןעעדיא

 גנולמַאז רעד ןופ (ןעמַארגיּפע 11 ןוא)
 יד ןגעק טדנעװעג רַאּפ ַא רָאנ ןענייז
 . ,"םיקידצ תלליו) ןדיײ-עטוג עשידיסח
 ,םזיטָאירטַאּפ רעד .("םיקידצ תלפּתמ
 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ
  ףסיֹוא םוצ טמוק ,גנוגעװַאּב?הלּכשה רעד

 / העֹוׁשּת ןתונה;
 . ןרַאנָאמ ןעסיורג םעדח דובכל --"טיכלמל
 . ןיא .ּב ןיא רעּבָא ללכּב ,?ױעדנַאסקעלַא
 יד ןופ רעיײרפ ךס ַא רעדיל ענייז
  ?חלּכשה עשידיי יד יװ ,ןצנעדנעט:הלּכשה

 . ןטסעּב םוצ
 - ןבירשעג ןענייז סָאװ ,רעדיל ענייז ןענייז
 .ײװ ,דילסקלָאפ ןופ העּפשה רעד רעטנוא

 ךיל ןייז ןיא קורד

 ,טייצ ןײז ןופ רעטכיד

 םולשח ,יןערערט עגנויז ,"עלעגיוו  סָאדז
 טקורדעגרעּביא) "ענייפ םיכאלמ ,םכילע

 ןייז

 .לַאפ איד רעדָא עקייּב אידע דיל סיורג
 :ַאמ ןפיוא ןּבירשעג זיא גנונעפָאה עש
 ןיא זיא .ּב .חסז!מוגמק סרעלליש ןופ וויט
 ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג טייצ ןייז
 דנַאלסור:םורד ןיא ןגעלפ רעדיל ענייז

  ?ֵצג ןעק ּב

  ףרע יד ןופ םענייא רַאפ ןרעו טנכער

 יד טול

 יי

 ןייטשנ(ע)רעּב

 יטסדער

8 

 ,רעדילסקלָאפ יו ױזַא ןרעװ ןעגנוזעג
 ?רעּביא לָאמ עכעלטע זיא "ןיזַאגַאמח ןייז
 =רַאפ רעניו .ש ;ןרָאװעג טקורדעג
 המישר רעשיפַארגָאילּביּב ןייז ןיא טנכייצ
 1880 ,עשרַאװ ןיא 2 ,ןּבַאגסױא 4 ךָאנ
 1888 ,וװעשטידרַאּב ןיא 2 ןוא ,1884 ןוא
 ןַאהרַאפ ;(ז"ז 73 וצ עלַא) 1891 ןוא

 =יִל פנלצנייא ס.ּב ןופ ןּבַאגסיױא ךיוא
 .(עשרַאװ ,ןרעטשנעגרָאמ ,מ ג"פ) רעד
 טימ שיטנעדיא אמתסמ זיא .ּב ש
 טָאה רעכלעו ןײטשנערעּב לאומש

 =עג ןרָאי רעק:70 ןוא רעק:60 יד ןיא
 רעיײז ןעװעג ןוא רימָאטישז ןיא טּבעל
 לוקח ןופ רעטעּברַאטימ סלַא רעלוּפָאּפ
 הֹּב םושלש ינא פ"א ךיוא ,ירשבמ
 ?גערעּב לאומש ןופ סַארגַאנַא עטנעי
 טכעלטנפערַאפ טָאה רע אוו ,(ןייטש

 ?סערָאק ,ןעלקיטרַא ,רעדיל ,ןענַאטעילעּפ
 :קרעװ ערעסערג ייווצ ןוא ןצנעדנָאּפ
 . ןיא עידעמָאק ַא -- "האג לד יצחאי ירח
 ?כֹוּב ןיא ;31--21 ,מונ ,1871) ןטקַא 5
 --עּבַאגסױא עט22 ;1872 ,סעדָא -- םרָאפ
 =סיוא טרעוו סע ואוו ,(1884 ,וועינעשעק
 ןטימ ךיז ןעמעגרעּביא סָאד טכַאלעג
 ַא ןוא-- ,ײלּפמעטש ןּב ץד 'רז ַא ןופ סוחי
 ,1872) "ןעייווצ ןיא המקנ אידי עלעוװָאנ
 ןגיטש שירעלטסניק םגֲה ,(18--7 ,םמונ

 הגרדמ יד רעּבירַא טינ קרעוװ עקיזָאד יד
 ןופ קיטסירטעלעּב רעֹויטימירּפ רעד ןופ
 =סיוא רעּבָא יז ןענייז ,עכָאּפעהלּכשה רעד
 =סקלָאפ ,ןטרעטיילעג םעד טימ טנכייצעג
 .ןלעיצעּפס ַא ןיא ,שידיי ןקיטפַאז ,ןכעלמיט
 לוקפ) י"ןושל שידוי רעזנוא לקיטרַא
 דער ָאטָאמ ןטימ (18 ,1872 "רשבמ
 אוד איו ּב"רש ןוא טסקנעד וד יװ

 גָאק יד סא רע טכַאל
 רַאפ "רשבמ לוקח ןופ ןטנעדנַאּפסער

 סָאװ ,"יײרעדױלּפעג שירטשטיידא רעייז

  ףױא ןצעזרעּביא טשרעז סע ףרַאדימ
 יד ןגעק סױרַא ךיוא טערט ןוא "שידיי -
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 .ןצנעונעט עשידיסחיטנַא עטכידעג ֹוצ
 םידיסח ןערעה וצ ןיוש טלעקע סע
 ָאד ןענעז סע ,,םיד י ס ח רעטייוו נוא
 ,ןעשנעמ עלדע נוא ענייפ רהעז םידיסח
 ףעטכעלש רעד ,,ךיוא טרהעקרַאפ נוא
 ןייז געמ רע ,רעטכעלש ַא םודעמוא זיא

 :רעמַאּב יד ,"טרהעקרַאפ יצ דיסחַא
 =בישעגח ןייז ןיא) ןָארטיצ ,ל .ש ןופ גנוק
 ינא זַא ,("עסערּפ ףעשידיי רעד ןופ עט
 רָאטנַאק ,ל י ןיא עטנעי רֹּב םושלש
 .טיג טָאה ,ןייטשנרעּב לארשי רָאג רעדָא
 סנָאנַא םעד ןיא לייו ,טּפַאה םֹוש ןייק
 "האג לד יצחאיז ןגעוו "רשבמ לֹוקי ןיא
 רּבחמ רעד זַא ,ןזיוועגנָא שוריפּב זיא
 "טסינָאגרַאשש רעטמיוַאּב רעד, ןזיא
 ,רָאנ זיא עגַארפ יד ;ןייטשנױרעּב לאומש
 :ברעּב ,ש טימ שיטנעדיא רע ןיא יצ
 ,"ןיזַאגַאמק םעד ןופ רּבחמ םעד ,ןייטש
 רעד רַאפ ןענײז ןזײװַאב עלַא רעּבָא
 ,לשמל ,יֹזַא ,טייקשיטנעדיא רעקיזָאד
 ַאד 323 .ז ,1869 "רשבמ לוקח ןיא זיא
 עשיפַארגָאילּביּבצ עקיטסניג עצרוק ַא
 לעכיּב סָאד) "ןיזַאגַאמק ןגעוו עגײצנַא
 ענָאש ןוא עיינ לעיפ רהעז טלַאהטנע
 :סױרַא ןעמ ןנעק אייז ןיפ סָאװ ,רעדעיל
 ,("טנעלַאט ַא וצרעד טָאה ,3 'ה זַא ,ןהעז
 ָאד ןיוש זיא רעמונ ןקידנעמוק ןיא ןוא
 "עטנעי רֹּב םושלש ינא ןופ לקיטרַא ןַא
 ("רשבמ לוק ןיא לקיטרַא רעטשרע ןייז)
 ןעדוי ערעזנוא ןעללָאז ןעּבעלק ט"א-

 יףעדי ערעזמוא ףיוא תונמחר ַא רָאנ
 .ּפָא טינ ןּביִג סָאװ ,טיילסלהק יד ןגעק)
 עכעלטפַאשלעזעג יד ןופ ןוּבשח ןייק
 :עּבעל רעייז עכעלטע ץוחַא ,(רעטלעג

  סעק יװ) ןענָאטעילעּפ ענעּבירשעג קיד

 אידו ,51--50 ,1869 ,"!ןָא טשינ טהעטש
 ,1870 ,"טרהעקעגרעּביא ךיז טָאה טלעוו
 ןוא (8--6 ,1871 ,"הּבר העדומע 6

 ןץרעפ עטכײל ןיא םיריש עשיריטַאס
 ,"קישטשָאצזַאר רעדע יװ) / 45 ,1

 "ינַאפ ןייז ןליטש |

 ךיוא רע טָאה ,(19 ,1872 ,"םולח רעדח
 ירַא ןַא "רשבמ לוקח ןיא טכעלטנפערַאפ
 - 'ןעצרַאה ם'ניפ רעטרעוו ראאּפ ַאז לקיט
 ןגעק סױרַא טערט רע ואװ ,(12 ,1872)
 טלַאה סָאװ ,הקדצ רעוויטקּודָארּפמוא רעד

 איד ,סרעפּפעלש םיבנג איד ףיוא זיֹולּב !
 םינצּבק עכײר איד ,עקנַארק עדנוזעג
 :רעפ דלעג ליוויטש איד ןיא ןעּבָאה סָאװ
 ױָאפ טגייל ןוא ,"סיקעובצ איד נוא ,הטענ
 יד ןּבעג וצ ,סעסַאק:יײל ןריזינַאגרָא וצ

 עיגיּבװ טיורּב ןענידרַאפ טייקכעלגעמ
 ."ןעשנעמ עכילטנדרָא עללַא איוו םיּפּכ
 רימָאטישז ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןיא
 טימ רע טלייצרעד (34 ,מונ ,1871)
 םעד טָאה'מ זַא ,םעד ןגעוו תולעּפתה
 װָאנײד שריה:יבצ 'ר דיגמ ןטמירַאּב
 וצ לוש:רעניּבַאח רעד ןיא טּבױלרעד

 ןיא ןָאגרַאשז ןיאש עדער ַא ןטלַאה
 עשלעוורעדיוק ַאזַא ןיא שידוי ס'טטָאג
 ?עפעג ױזַא זיא עדער איד נוא ,ךַארּפש
 ןעמ טָאה רעמינפ עללַא ףוא זַא ןיל
 החמש עכילביירשעבנוא ןייא ןהעזעגנָא
 | ,"ןעגינגרעפ גוא

 ;88---95 -- ,83--82 31. רעניוו
 | .1 ,עיגָאלָאטנא

 -- 1885) בוד:קהצי שטיוװוָאקרעּב
 רעקסנימ ,קצולס ןיא .ּבעג (

 ?ידיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב טָאה ,ּבוג
 ?מוא רעָּא ,ארמג טנרעלעג ;גנויצרעד עש

 ןופ טקידירפַאּב
 רענעקורט רעד
 וצ טכוזעג ,הכלה

 ,ןיסאב .מ

 רעד ןיא עיזַאט

 ןיא ןוא אתדגא

 ןוא תוישעמ יד

 ןופ סעדנעגעל
 =לדומלַּתכָאנ רעד

 רערעל סלַא ,רעטעּפש .רוטַארעטיל רעש

 =עגנָא ךיז רע טָאה ,שיערּבעה ןופ
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 ןוא גנודליּבטסּבלעז טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױה
 רעשיעּפָארײא רעד טימ טנעקַאּב ךיז
 טָאה ,זדָאל ןיא טצעזַאּב ךיז ,רוטַארעטיל
 טימ "הפצהח ןיא טריטויּבעד 1903 רער

 "?םירוּפּכה םוי ברעּבק ןעגנולייצרעד יד
 רָאי םענעגייא םעד ןיא ,"תוקלמ? ןוא
 ןיא עימערּפ עטשרע יד ןעמוקַאּב ךיוא
 "תפצהח ןופ סרוקנָאק ןשירַארעטיל םעד
 ,"ריזח ילהקשמק גנולייצרעד ןייז רַאפ
 ןיא ןעמָאנַא טכַאמעג םיא טָאה סָאװ
 רע ןוא ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד
 רעד ןּבעגעגּפָא ןצנַאגניא ךיז טָאה
 =בײא 1905 .,טיײקיטעט רעשירַארעטיל
 ןריטקַאדער וצ ענליו ןייק ןדַאלעג
 ,"ןמזהח ןופ לייט ןשיטסירטעלעּב םעד
 1905 ןופ ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ רע זיא

 לע ענייז ואוו ,י"נ ןייק ןרָאפעגקעװַא
 :ַאֹּב רעירפ ךָאנ טַאהעג ךיז ןּצָאה ןרעט
 טנעקעג טינ רעּכָא ךיז טָאה רע ,טצעז
 ןופ הביבט רעשידיי רעד ןיא ןּבעלנײא
 :ארייא ןייק ןעמוקעגקירוצ ןוא עקירעמַאו

 2םולש ,רעוװש ןייז טימ ןעמַאזוצ ,עּפ
 רעד ןיא טּבעלעג ןָא ןַאד ןופ ןוא ,םכילע

 :ָאמוה ןשידיי ןסיורג םעד ןופ עילימַאפ -
 ,ץייוש ,(עילַאטיא) יוורעג ןיא טסיר
 טייצ ןופ קידנקורד ,וו"זַאא דנַאלשטייד
 עשיערּבעה ןיא ןעגנולייצרעד טייצ וצ
 :1טעּברַאַאּב ןוא ןטפירשטייצ עשידיי ןוא
 ןופ קרעװ יד שיערּבעה ףױא קיד
 .טלעװ רעד ןוֿפ ןָארּבסױא ןכָאנ .ע"ש
 :ַאפ ס--ע"ש טימ ןרָאפעגקירוצ המחלמ
 םעד טריטקַאדער 20--1919 ,י"נ ןייק עילימ

 ,(לּביטש ג"פ ןופ) "טלקמש לַאנרושופשדוח |
 ,"טפנוקוצצ ןיא איצ ךיז טקילײטַאּב
 :נולייצרעד עקינייא טכעלטנֿפערַאפ ואוו
 עדיײּב ןופ/ יײז ןופ עטצעל יד) ןעג
 :ַאמַארד יד ןוא (4111 ,1924 ,"ןעטלעוו
 ,רעטקַאנײא) ?טײלסדנַאלװ קרעוו עשיט
 עמַארד) "םלצ ןרעטנוא ןוא (1 ,1

 ?עג .ב--.(4--10/ ,1925 ,ןטקַא 3 ןיא

 ,ןדלעה עיורג |

 רעייטשרָאפ עטסדנטײדַאּב יד וצ טרעה |

 רעד ןיא לוש רעשיטסילַאער רעד ןֹופ
 .,רוטַארעטיל רעשיערּבעה ןוא רעשידיי
 ?רעּביא יד םיא ןריסערעטניא טּפױהרעד
 ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןעגנוּבעל
 הביבס רעד וצ  ןסַאּפוצ טינ ךיז
 .גייועגמוא ןיא ךיז ןעניפעג רעדָא-

 ףרַאש ַא טָאה רע ;ןדנעטשמוא עכעל
 2ירעגײטשסנּבעל רעד רַאפ גיוא
 סױרַא טזייו ןוא יירעלָאמנײלק רעש
 ןיא זילַאנַא ןשיגָאלָאכיסּפ ןופ טייקפיט
 ,עכַאװש ענייז ןופ ןדייל יד ןרעדליש

 ןופ ןשטנעמ--בור סָאד
 ןיא שימָאק טפָא ןענייז סָאװ ,קלָאפ
 ,טײקנפלַאהַאּבמוא רעקידתונמחר רעייז

 . ןייז ןיא ןוא ןביײרש רעגייטש ןייז ןיא
 עסיוװעג ַא ךיז טליפ רָאמוה וצ גנוגיינ
 זַא טָאה רע ןעמעװ ,ע"ש ןופ העּפשה
 :ערּבעה ףיוא טצעזעגרעּביא שירעטסיימ
 יב גנולײצרעד:םָארגָאּפ ןייז ןיא ,ׁשֶי
 עטסעּב ענייז ןופ רענייא ,"עקנַארק יד
 :ַאױט ןצנַאג םעד .ּב טקעלּפטנַא ,ןכַאז
 :בייהרעד ,קערשסָארגָאּפ טעד ןופ םויג
 יּפִׁש ןיא ןעגנוריסַאּפ עשימָאק יד קיד
 יד .גנוטיײדַאּב רעשילָאּבמיס ֹוצ לָאט

 :ַאּב ךיוא רע טָאה עיגָאלָאכיטפ-םָארגָאּפ '
 ,"םלצ ןרעטנוא, עמַארד ןייז ןיא טלדנַאה
 טימ "ריוח עלעקטָאמ} ט"א זיא סָאװ
 1923 ןרָאװעג טריפעגפיוא גלָאפרע סיורג -

 ירעטַאעט:טסנוק, ןיא ץרַאװש סירָאמ ןופ
 רעשידיי רעד ףיוא ןעגנַאגעג ךיוא ןוא
 "טיײלסדנַאלא יד ךיוא ,עשרַאװ ןיא עגיּב
 ןרָאװעג טליּפשעג גלָאּפרע טימ ןענייז
 - עסיורג ןייז :םרָאּפכוּב ןיא --- .י"נ ןיא
 קינזער ג"פ) "סעקרעגואק גנולייצרעד
 =עג/ ;(53 ז"ז ,1909 ,י"נ ,ןַאלּפַאק ןוא
 :רַאיו ,"רחשהז ג"פ) "ןעטפיוש עטלעמַאז
 :גולייצרעד לײטַא } (269 ז"ז ,ע"רת ,עש
 ןעיײג ערעדנַא עקינייא טימ ייז ןופ ןעג
 ז"ז ,ע"רּת) "םירוּפסק .ּב ןייז ןיא ןײרַא
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 .סגטצעל זיא "םדא ארפז עכלעוו ןופ 9
 ןעמערָא םעד ןופפ ט"א טכעלטנפערַאפ
 ןיא .(41/ ,1923 "טפנוקוצי) "טסענ
 ,י"נ ,"תונטק תוארקמז ג"פ ןשִיערּבעה

 עקידנגיוּב:2 עירעס ַא סױרַא ךיוא ןענייז
 -- "םירוּפ קחשמח יו ,ס-- ּב ךעלעכיּב
 ---"הקירימאּב דודה לאפ ,םילותה הזחמ
 --"תוכוהז ,הדגא רוּפס--"ןורחאהז .,רֹוּפס
 "םירענײ ,םדק ינמ החידּב
 :רעד עקינייא .(ווָאכעשט ,ּפ .א ןופ טצעזעג
 :ץג טצעזעגרעּביא ןענייז ענייז ןעגנולייצ
 שילגנע ,שטייד ,שילױּפ ,שיסור ףיוא ןרָאװ

 ןופ) שיזיוצנַארּפ ,(קנַארפ ענעלעה ןופ)
 יש ןופ) שינַאּפש ,(דלעפנעמולּב ל
 י | ,(קינזער

 "דניירפ , ,תובשחמילעב {10/ ,28 ,גרעבניצ =|
 .1 ,"רעּביירש עשידוי ןעגעוו ,רעגינ יש }1910

 -- 1865 30 לכימ שטיװָאקרעּב
 ,וַאלסירָאּב ןיא ,ּבעג (

 ואוו ,שטיּבהָארד ןיא ןגיוצרעד ,עצילַאג
 ןוא ס'ש ליפ םידמלמ ייּב טנרעלעג
 13 ןופ ,םיקסוּפ

 ?טע טנרעלעג רָאי !

 ןיא רָאי עכעל
 .תיּב ןיא גרעּבמעל |

 םורַא ,שרדמה
 ןּביוהעגנָא 0
 ןרידנַאּפסערָאק וצ
 .:טיוא ,יירבעה,ןיא
 *ידר ןענַאטשעג

 קודקיד-לעּב סלַא שרדמה:תיּב ןיא תופ
 'ר ןופ החגשה רעד רעטנוא ,ליּכשמ ןוא
 סדלעפנרעּב ןועמש ר"ד) דלעפנרעּב השמ |

 :עועג ַא) ןומיימ ריאמ יר ןוא (רעטָאפ
 (לַאמכָארק ןמחנ 'ר ןופ דימלּת םענעז
 רענײמעגלַא טימ ךיז ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא
 רעלעירעטַאמ ּבילוצ ,הלּכשה ןוא גנודליב
 ,טפעשעג ַא ןיא ןעמוקנָא טזומעג טיונ
 .םעד ןיא ןענָאטעילעפ עכעלטע טקורדעג
 ןופ לייט ןשיערּבעה םעד -- "ריּכזמהפ

 =רעּביא)

 ןייארַאפ .ןשירָאטַאלימיסַא ןופ ןַאגרָא םעד
 =עג סָאד טזָאלרַאפ 1886 ,"םיחא תדוגאח
 =ינֹוא םוצ ךיז ןטיירג ןּבױהעגנָא ,טפעש
 .וא ןטַארעפער ןטלַאהעג ,טעטיסרעוו

 ןלַאנָאיצַאנ ןיא שִיערּבעה ןופ סעיצקעל

 םעד ןיא טרעקרַאפ ,ײןויצ/ ןייארַאפ

 5גרע ,מ ,סעדיֹורּב רשא:ןבואר ןופ זיירק |
 סניטַאהָאר ןיא ןּבירשעג ,ןָאהט עשוהי ,זיירּפ
 סעיזנעצער "גנוטייצפ רעשטייד  שידיי
 .נײװ) עפורט רעשידי רעד רעּביא
 =צנַאט יד ,רערעטלע רעד רָאש ,קָאטש
 ,(דנַא .א ַאקסנעליוװ ,וװָאקינשטַאּבַאט ,סנַאמ
 .=ֶָצג ןרָאי רעקיצכַא יד ףוס טָאה סָאװ
 טימ ןעמַאװצ .גרעבמעל ןיא טליּפש

 ?ידיי ַא ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא ןזײרּפנרע
 טכיוועגנגעק סלַא קעטָאילּביּבסקלָאפ עש
 ןופ רוטַארעטיל?רעגערטנקַאּפ רעד ןגעק
 ?השעמ עקידרעציירג22 -1 עשידיי יד

 ץעטָאילּביּב רעקיזָאד רעד רַאפ ,ךעלכיּב
 1066 סנַאמדלעפ םלעהליוו טצעזעגרעּביא
 ?טעדנַאט לעקעיק ט"א 2 522ז680 1{טזוט

 ייעסמ?תוטמח סנַאמשירפ דוד ,(?) ייקיג !

 השלשװ טצעזעגרעּביא טָאה ןײרּפנרע)
 =שירפ טָאה ןציקס 2 יד ֹוצ ןוא "ולכאש
 1891 ,(המדקה ַא ןּבירשעג ןײלַא ןַאמ
 .םורַא רָאי 2 ןיא ואוו ,דָארּב ןייק קעװַא
 ןייק ןעמוקעג 1892 ,עיזַאנמיג טקידנעעג
 ןוא טעטיסרעווינוא ןיא טרידוטש ,ןיוו
 2רעניּבַאר ןיא ךיוא טייצ עצרוק ַא רעייז
 .?ײטַאּב ,עיגָאלַאליפ עשיערּבעה רַאנימעס
 ,בובלמ טנידוטס פ"א ךיוא ,ךיז קידנקיל

 - ףעװעקָארק ןיא ,ןמזהװ סעסעדיורּב ןיא
 ?רַאפ בגא ֹואוו ,"הריפצה? ןיא ,"דיגמה;
 וצ "םעה ןעמלא לקיטרַא ןַא טכעלטנפע
 אקווד זַא ,טייקידנעוװטיונ יד ןזייוװרעד
 . ןּביירש ןפרַאד רעלעטשטפירש עטסעּב יד
 ןרַאפ קיטעט קרַאטש ןעװעג ,שידיי

 גנוגעוַאּב רעשייערּבעה רעד ןוא םזינויצ |

 זַא ןוא .,ןזיירק עשיטנעדוטס יד ןיא |
 טָאה יהמידקח ןייארַאפ רעשיטסינויצ רעד

 זי



 טכ {ג}

 ?וצ דילגטימ סלַא ןעמונעגפיוא טינ םיא
 :ַאגרַא ,ןלעוד וצ טפאשרעגגעק ןייז ביל
 =יֵלֲאג ןופ "אלמג, ןייארַאפ םעד טריזינ
 ,לעוד ןֹופ סרענגעק ,ןטנעדנוטס עשיצ
 שִיערּבעה רַאפ רַאטערקעס ךיוא ןעוועג
 ןופ דנַאּברַאפ-ןויצצ םעד ןופ שידיי ןוא
 :נָאלָאק רעד רַאפ תורבח עשיכיירטסע
 ?פיֹוא םייּב ,?עניטסעלַאּפ ןופ עיצאז
 רענייא ןרָאװעג ,לצרעה ר"ד ןופ ןטערט
 :רעּביא ,רעפלעהטימ עטסטנעַאנ ענייז ןופ
 ,"םידוהיה תנידמא שִיערּבעה ףיוא טצעזעג
 רעשידיי רעד ןופ גנולײטּפָא יד טריפעג
 רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רעשיערּכעה ןוא
 םיּב טעּברַאעגטימ ,0ו6 1064 ןיא
 :ץס ןַאד ,סערגנַאק ןשיטסינויצ ןטשרע
 ןוֿפ שיערּבעה ןוא שידיי רַאפ רַאטערק
 שטייד ןופ טצעזעגרעּביא ,ָארויּבסערגנַאק
 ץקח לקש ןגעװ רֹושָארּב עטשרע יד
 םורַא ,"תורצ יד וצ ףוס ַאװ ןוא "הרצל

 םיא לצרעה טָאה סערגנָאק ןט52 םעד -
 יֵנֹויצ ַא ןדנירג וצ ןעמַאזוצ טגיילעגרָאפ
 יב רעּבָא ,שידיי ןיא טפירשטייצ עשיטס
 ןריקייר וצ טומ םעד טַאהעג טינ טָאה
 סָאװ ,ןדליג טנױט עכעלטע יד טימ
 רע ןוא ,טרינגיסַא ףיורעד טָאה לצרעה
 ,"ףסאיחאהילעּב יד ןגיואווַאּב טָאה
 :סױרַא ,ןיקסולג ףלָאװ ןוא ןַאלּפַאק רזעלא
 5ַאֹב ךיז 1898 ףוס ,"דוי םעד; ןּבעגֹוצ
 רָאטַארטסינימדַא טלַא עקָארק ןיא טצעז
 ?טיצ רעד רַאפ ןבירשעג ,"דויח ןֹופ
 ץוחַא) קינָארכ עכעלטנכעוו יד טפירש
 ,מ ּפיא ןעלקיטרַא ייר ַא ןוא (דנַאלסור ןופ
 .סשודרָאשזד ירנעה טצעזעגרעּביא ,סענעה

 ןעגנוזיײװנָא יד טיול ,ייהשמק גנולדנַאהּפָא
 ַא טלעטשעגטסעפ יקצינבַאר ,ח ,י ןופ
 :לעװ טול ,עיפַארגָאטרָצ עכעלטייהנייא
 ןיא ,ןעלקיטרַא עלַא טריטקערָאק רעכ ;
 --"דויא םוצ עגַאליײּב רעכעלטַאנָאמ רעד !

 ?טנפערַאפ 1902 "עילימַאפ עשידוי ידח
 ןיא יורפ ידח גנולדנַאהּפָא ןַא טכעל
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 ןעוועג קיטייצכיילג ,"שרדמ ןוא דומלּת
 קעטָאילּביּב רעד ןיא  הַאקעטָאילּביב
 :ידײרּפ רעװעקַארק רעד סָאװ ,"ארזעז
 טימ טעדנירגעג טָאה ןָאהט ר"ד רעג
 "ארזעװ ןופ לַאזנעײל ןיא ,ףליה ס-ב
 רעּביא ןטַארעפער תּבֹש עלַא ןטלַאהעג
 פ"א ,רוטַארעטיל ןוא עטכישעג עשידיי
 ןיא רושָארּב ַא טסַאּפרַאפ סענעה ,ם
 עירעס ַא ןופ עטשרע סלַא "הּכונחַא שידיי
 רעשיטסינויצ רעד סָאװ ,ךעלכיּבסקלָאפ
 .ןּבעגעגסױרַא טָאה עקָארק ןיא ק"צ
 טקורדעג ,ןיװ ןיא .טּבעלעג 09--+3
 ףעּביא--א"צ ,ןעלקיטרַא 1060 רעד ןיא
 ,רעלעטשטפירש עשיערּבעה ןוא עשידיי
 טהרבא ,ע"ׂש ןוֿפ ןכַאז טעזעגרעּביא
 ןבירשעג 4,,דנַא ,א יקסדַאשרעּב ,ןעזייר
 00366 ,"דניירפח ,"הריפצהח ןיא ךיוא

 קידנּבעגּפָא קיטייצכיילג ךיז / ,1ס/?וגמפ
 רעד ןופ ןעגנֹושרָאֿפ עשיגָאלָאליּפ טימ
 עטלַא יד) רוטַארעטיל רעשִיערּבעה:טלַא

 דנורג ןֿפױא שיערּבעה ןופ ךַארּפשסיױא
 ןוא עיצּפירקסנַארט רעׂשיכירג רעד ןופ
 ןקסז פו6סמװסמטגט !מ 068 טּפיױהרעד

 ?רעזייק רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא ,,52/ח0ס0

 . ןיא ןטפַאשנסיװ רַאפ עימעדַאקַא רעכעל
 םעד ןופ גנוצעזרעּביא יד ,1910 ןיוו
  רַאגימעס רעניוו ןופ רָאטקער ןופ קרעוו
 ,1904 עקַארק ,ירמוחו לקא ץרַאװש ר"ד
 לטיט םעד ןעמוקַאּב 1906 ,(דנַא .א
 עיצקַאדער רעד ןיא טעּברַאעג ןוא ר"ד
 2פָא רעד רַאפ ,אוסמוגמוס14 ן08104 ןופ

 שעגנָא א!סתטזנסמוג !2ז2ט211084 גנולייט
 ,"סולקנוא םוגרּתע ֹוצ שוריּפ ןשטייד ַא ןּביֹוה
 ײּב עיסימָאק רעשירָאטסיה רעד רַאפ
 יד סיוא טלמַאזעג הליהק רעניוו רעד
 לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה תֹובוׁשּתת תולאש
 ?ןדיירשטייד יד ןופ עטכישעג רעד רַאפ
 1909 טניז ,ךיירטסע ןופ תונידמ עקיד
 ?סגנוריגער ַא ןיא עיגילער ןופ רערעל
 שוא טמענרַאפ 1911 טניז ,עיזַאנמיג)

)13( 
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 ,עיזעלש ,(ץילעיּב) ָאקסלעיב ןיא ןטסָאּפ
 ;בעה רַאפ ןסרוק ןָא ךיוא טריפ רע ואוו
 ?רעלוּפָאּפ עכעלטנכעװ טָאה ןוא שיער
 טקילײטַאּב ,,ןטַארעפער עכעלטּפַאשנסיוװ
 ןופ עסערּפ רעשיערּבעה רעד ןיא ךיז
 "ףסאיחאק רַאפ טצעזעגרעּביא ,עשרַאוו
 :ּבעה ףיוא ןטפירש עשיטסינויצ סלצרעה
 ,ב 4) ץעּבַאגסױא עטסלופ יד -- שיער
 סיוא ןעגנוקרעמנָא ךס ַא טימ - (23-+1
 טקיטפעשַאּב ,תונורכז ענעגייא ענייז
 רעד ןיא רָאלקלָאפ ןשידיי טימ ךיוא
 ןופ ןּבָארּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידומלּת
 .קיטרַא ךיוא ײװ ,טעּברַא רעקיזָאד רעד
 :רַאפ שיערבעה ןוא שידיי רעּביא ןעל
 רעשטייד רעקסלעיּב רעד ןיא טכעלטנּפע
 ןופ ויכרַא םעד טעּברַאַאּב --,גנוטייצ
 ,דגיירפ ןייז סָאװ ,(עז) ןַאמרעּביל ןרהא
 ,ןַאמדירפ ריאמ רעטנרעלעג רעניוו רעד
 הריטּפ ןייז רַאפ םיא טָאה (םולש שיא)
 ןייװליט םיא ןוא ,ןּבעגעגרעּביא 8
 רעד ןוא "הריפצה,, ןיא טכעלטנפעראפ
 ;ידי רעד רַאפ ,שז ,1924 "טפנוקוצח
 ,דײש רעד סָאװ ,עידעּפָאלקיצנע רעש
 ,שטייד ףיוא סױרַא טיג ןילרעּב ןיא ייג"פ
 רעטלַא רעּביא ןעלקיטרַא ליפ ןּבירשעג
 .82 פ"א רוטַארעטיל רעינ ןוא

 ,161  ,ינויצ ןוקיסקל

 .1882 22/ט1) דַארנָאק יסיװָאקרעּב
 :רַאפ טנְגֹוי יד ,עינעמור ןיא .ּבעג (

 ?נַארפ ַא ןעמוקַאּב ואוו ,זירַאּפ ןיא טכַארּב
 ןייק קעװַא רעטעּפש .גנויצרעד עשיזיוצ
 ,עדַאנַאק ןיא טּבעלעג טייצ ַא ,עקירעמַא
 2דַא רעדענעקװ םעד ןיא טעּברַאעגטימ
 ןּבירשעג ,,ןיניירּב ןבואר ןופ ר"א יירעל
 ,סעמעט ענעדײשרַאפ ףיוא ןעלקיטרַא
 טימ טנכייצעגסיוא ךיז רעּבָא טּפיוהרעד
 :עטניא קרַאטש ךיז ,ןעויוורעטניא ענייז
 :לֵגרָא ַא ןיילַא ,קיזומ טימ קידנריסער

 =דנַאהּפָא עשילַאקיזומ ןּבירשעג ,רעליּפש |
 סנעזייר .א ןיא סעיזנעצער ןוא ןעגנול

 יקסדַאשרעּב יי יסיװָאקרעּב טא שטיװָאקרעּב

| 
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 סעקינימ? ןיא ,דנַא .א ?דנַאל עיינ סָאדװ
 וּפָאּפַא טכעלטנפערַאפ 1912 "ךוּברהָאי
 ?סקלָאפ ןשידיי םעד ןגעוו לקיטרַא ןרעל

 :טימ רעקידנעטש ַא ןעוועג רעטעּפש ,דיל
 רעדע טַאלּבנכָאו םעד ןופ רעטעּברַא
 ןבירשעג קיסעמלגער ואוו ,"רענַאקירעמַא
 רעּביא ןעלקיטרַא עשיטסירטעלעּב ּבלַאה
 .זייװכעלסיּב ,דנַא ,א טסנוק רעשיטסַאלּפ
 רעד ןיא ןגױצעגנײרַא רעמ ץלַא ךיז
 רענעזעװעג סלַא ,ןוא עסערּפ רעשילגנע
 :לעזעג עשיּפָארטנַאליפ ןופ רעלָארטנַאק
 ןופ לַאירעטַאמ םעד טצינעגסיוא ,ןטּפַאש
 ,1916 ,ןעלקיטרַא עירעס ַא רַאפ טמַא ןייז
 קנַארפ דניירפ ןייז ןופ לַאנרושז םעד ןיא
 ?סָא ןופ ףַארגָאיּב ןוא רבח םעד) סירעה
 ןיא ,262ז8'500 1 (דלייאוא רַאק

 סיורג ,010068 01 ס02ו/ו} ט"א--םרָאפכוּב
 :דנוש רענַאקירעמַא םעד ייּב גלָאפרע
 ענייז טַאהעג ןּבָאה רעזעל ןקיטשרָאד
 ךיױא) שילגנע ןיא ןטכישעג-רענייגיצ

 טרינעצסניא ןוא םרָאפכוּב ןיא סױרַא
 ןעגנולייצרעד יד ךיוא יװ  ,(ָאגיק ןרָאפ
 2וצ ,רעגיטשסנּבעל ןשידיי םעד סיוא
 ןופ ןטײקשיטַאוקע יד טימ טצרעוועג
 :שידיי רעטריזירַאגלואו רעשיפיצעּפס
 קרעװ עטצעל ענייז ןופ סנייא ,טייקכעל
 אזסטמ8 106 10006 !ח אנש 4014 זיא

 ,טדרַאברָאּב ןַאמרָאג ןופ טרירטסוליא)
 ןגיוצעגקירוצ ןצנַאגניא ךיז ,(1924 י"נ
 רע טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 טּבױלרעד ןליפַא טייצ עטצעל יד ךיז
 ?רעּביא ַא ןופ ןפוא ןשיטקַאטמוא ַא ףיוא

 :יױערקסיד ןוא ןריקַאטַא וצ יז רעפיול
 :נוװַאהַאּבמוא יד ןֹופ ןגיוא יד ןיא ןריט
 - רצועל רענַאקירעמַא עט
 -- 1801 2610 .י יקטרַאשרעּב ||
 :ָאד היעשי ןופ םינָאדװעטּפ (1908 1|/10
 :למיַאז ףרָאד ןיא .ּבעג ,יק ציוועשַאמ
 ןייז ,טנגעג רענדָארג ,ןישטערעד ייּב ,יצש
 ליּכשמ ַא ,רחוס=דלַאװ ַא ,ןועמש ,רעטָאפ
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 ַא ןּבעגעג םיא טָאה ,רעקנעדיירפ ַא ןוא
 ?עגלַא ןַא ןוא עשידיי ַא ,גנויצרעד עטוג
 ףרָאד ןיא טכַארּברַאפ רָאי 16 זיּב ,עניימ
 2עג ,ךעלטעטש עקייּברעד יד ןיא ןוא
 ?ישטערעד ןוא בר רעסָאר םייּב טנרעל
 קָאטסילַאיּב ןייק ןעמוקעג ןַאד ,בר רעג
 ,תילכּת ַא ןכװז
 רעטָאפ ןייז לייוו
 ןופ ּפָארַא זיא

 2נבעל ןוא ,דמעמ
 :יערּבעה ןופ קיד
 יד ,ןדנוטש עש
 טייצ עיירפ עצנַאג--

 םעד טעמדיוװעג
 | רעד ןופ םוידוטש
 ,רוטַארעטיל רעשטייד ןוא רעשיסור
 =עגפיוא טינ ךיוא טָאה רע סָאװ
 ,רעטָאפ ןייז ןֹופ טױט ןכָאנ טרעה
 .טסַאל יד ןלַאפעג זיא םיא ףיוא ןעוו
 םורַא .עילימַאפ עטרינַיור יד ןציטש וצ
 רע ואוו ,וקַאּב ןייק קעװַא רע .זיא 1895
 ,רַאטנַאק :טפַאנַא ןיא טעּברַאעג טָאה
 ןעוועג םיא זיא טלעוו?רחסמ יד רעּבָא
 םישדח עכעלטע ןיא ןוא ,קיטסעל וצ
 2עטַאק ןיא טצעזַאּב ךיז רע טָאה םורָא
 ןוא רערעל רעשיערּבעה סלַא װַאלסַאגיר
 ייֵל ענייז טימ ןּבעגעגּפָא רעטסנרע ךיז
 טָאה רע עכלעוו ,ןווּורּפ עשירַארעט
 1899 ,קָאטסילַאיּב ןיא ךָאנ ןּביױהעגנָא
 :ָאר ןייז "הישוּתח ג"פ ןיא סױרַא זיא
 סרָאטװַא םעד ןיא) "הרטמ ןיאּבק ןַאמ
 םסבמ ט"א שיסור ןיא גנוטעּברַאַאּב
 ַא טכַאמעג סָאה סָאװ ,(1903 םֿפחח

 רעשיערּבעה רעד ןיא םשור ןקיוַאטש
 ?ייוװַצ ןייז סיױרַא ןענייז ןַאד ;רוטַארעטיל
 עלק .ּב 2 ןוא "םרוה דגני ןַאמָאר רעט
 ,"םיללצו .םיסוּפטש ןעגנולייצרעד ערעג
 ב'טּפ ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא 2
 טָאה ןַאד ןוא רעטעּברַאטימ סלַא "ןמזהח
 עציקס עטשרע ןייז טכעלטנפערַאפ רע

 ,"טייצ ידז |

 30 יקטרָאשרעג

 "ףמזהי רעד זַא ,רעטעּפש ;"דניירפח ןיא |
 :עג .ּב זיא ,ענליוו ןיא טײנַאּב ךיז טָאה
 :ירטעלעּב רעד ןופ רָאטקַאדער ןרָאװ
 :עטש עקיּבלעזיד ןוא גנולײטּפָא רעשיטס
 טַאלּבגָאט םעד ןיא ןעמונרַאפ ךיוא על

 ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ
 :ײב ןיא עגַאל יד ןעװ ."מזהח םייּב
 יב טָאה ,גנע ןרָאװעג זיא ןעגנוטייצ עד
 ֵאק ערעדנַא ידּכ ,עלעטש ןייז טזָאלרַאפ
 רעייז ןרילרַאפ ןפרַאד טינ ןלָאז ןגעל
 ןייז ןופ רָאי רָאּפ עטצעל יד ןוא ,הנויח
 ?דניווש ףיוא קנַארק קידנעייז ןיוש ,ןּבעל
 ןיא טּבעלעג רע טָאה ,זלַאה ןופ טכוז
 ןקרַאטש ןייז ןיא ,תוקחד עכעלקערש

 ןגעו קידנלייצרעד טינ םענייק ץלָאטש
 ןיא ןעגנַאגעגסיױוא זיא רע זיּב ,עגַאל ןייז
 טָאה טיֹוט ןרַאּפ ,קינילק רעװעשרַאװ ַא
 ,ןײז 2000 ןופ ךוּבגָאט ַא טנערּברַאפ רע
 --ןָא הווצמ-רּב ןופ טריפעג טָאה רע סָאװ

 ?י/רבעה רעד ןיא רעטשרע רעד זיא .ּב
 ןּבירשעג טָאה סָאװ ,קיטסיוטעלעּב רעש -

 רעד ןופ טינ העּפשה רעד רעטנוא

 ַארעטיל רעשיזיוצנַארפ רעדָא רעשטייד
 טימ לַאפ רעד ןעװעג זיא סָאד יו ,רוט
 רעד ןופ רעלעטשטפירש עשיערּבעה יד
 *ריוו רעד רעטנוא טרעיינ ,לֹוש רעטלַא
 רעשיטסילַאער רעשיסור רעד ןופ גנוק
 ;ּפָא ךיז ןּבָאה ןענַאמָאר ענייז ןיא ,לוש
 :ידיי רֵעֹד ןופ טיײקטסוּפ יד טלגיּפשעג
 ףוס טפַאשלעזעג רעכעלרעגריּב רעש
 :ערטש עיינ יד ךיוא יװ - ,ןרָאי רעלס
 ַא ,םזילַאנָאיצַאנ ,ןויצ:תּבח ןופ ןעגנומ
 שוח םענייפ ַא טימ ,רענעקטנבעל רעטֹוג
 ןוא ןעגנוּבעלרעּביא עקיטסייג יד רַאפ
 ןיא ,רערעדליש רעטנכייצעגסיוא ןַא
 ,ןקורט וצ טייז רעדנַא רעד ןופ ,ּב רעּבָא
 תולעמ עקיזָאד יד ןוא ,רענַאזער ליפ וצ
 ןיא קורדסיוא םוצ ךיוא ןעמוק תונורסח ןוא
 ואו ,שידיי ףיוא ןלעװָאנ עניילק ענייז
 ןבעל עשיטַאּבעלַאּב סָאד טרעדליש רע
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 ,דוי סָאדח ןיא, יןעטָאּבעג טָאה טָאג יוומ
 עיגָאלָאכיסּפ יד רעדָא ,(10 ,1907 "קלָאפ
 ןטסירָארעט ןוא ןרענַאיצולַאװער ןופ
 ;5 ,1907 "קלָאפ ,דויִז ןיא ,"ןעהעשעגי)
 ת"מז ןיא ,"ןעטקניטסניא עשיריהט;
 ,גרעּבמָאנ ,ד .ה ןופ ר"א ײטַאלּב-תועובשװ
 ןעגנוּבעלרעּביא יד רעדָא ,(1908 ענליוו ,

 סעקטיא:) ןשטנעמ עיורג עניילק ןופ
 ידח ג"פ ,"גנילהירפז ה"מז--"רעייטשסיוא
 ס -- ב ןענייז רעדייל ,(1907 "טלעוו

 ןענייז סָאװ ,ןציקס ןוא ןלעװָאנ עשידיי
 ענעדיישרַאפ רעּביא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ
 ןרָא יד רַאפ ןטפירשטייצ רענליוו

 ,"עמיטש:סקלָאפװ ,"טייצ ידח לֹוו) 07--1905 !

 ךיוא ,"טלעו ידז ּב"מז ,"געוו רעיינז
 ?סורַא טינ םויה:דע ,(.דנַא ,א "דניירפ? ןיא
 ןיא טרָא ןייז ןוא ,םרָאפכוּב ןיא ןּבעגעג
 רע רעכלעוו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 יד ןיא טעמדיװעג ןצנַאגניא ךיז טָאה
 ?עג זיא ,ןּבעל ןייז ןופ רָאי 2 עטצעלי

 ,טמיטשַאּבמוא ןּבילּב
 ץףעטפירשטַאנָאמ עשירארעטיל, 10 ,םּכ
 "?גנוטײצײנַאמָאר, ןיא ,ןַאללַאק חסּפ ;1/! 8

 ,"םינורחא םיבתכ; ס--ב ןיא 14 112 ,8
 ךוֿב סָאד ,גרעּבמָאנ ,ד ,ה }1910 "הישית, ג"פ
 .?ןענָאטעילעפ

 --18844 27/ש0) םקאמ דָארּב
 29ג ,עיכעשס ;גָארּפ ןיא ,ּבעג (

 ןופ רַאטקַאד סלַא םוידוטש ןייז טקידנע
 ,טכער
 106 660 עלעוו
 .טגיז ,1906 ,1016מ

 + ?טגפערַאפ ןַאד

 :ָאר ייר ַא טכעל

 ,ןעמַארד ,ןענַאמ

 ,ןעייסע ,ןלעװָאנ
 ןעגנוצעזרעּביא
 עכלעוו  ,וו"זַאא
 291 םיא ןּבַאה

 רענרעדָאֿפ רעד ןיא ןעמָאנ ַא טכַאמ
 ףיוא -זיא ייז ןופ ,רוטַארעטיל רעשטייד

 דָארּכ --- יקסדאשרעּב

 כַאֹנ רעד טימ טריטויּבעד טָאה
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 ַאליט , ןַאמָאר רעד טצעזעגרעּביא שידיי
 תמלש ךרוד "טָאג וצ געװ סעהַארּב
 ַא ןֹהָאו עלעװָאנ יד ןוא (עז) םיֹוּבנריּב
 נָא רעדא ּב"מז ןיא) חשפנ ןגידעּבעל
 שבײװ טסקַאֿמ ךרוד {40--16 ז"ז ,יּבייה
 רענייא--המחלמ רעד טניז -- .(עז) ךייר
 =ָאיצַאג רעשידיי רעד ןופ רעריפ יד ןופ
 דילגטיֿמ ,עיכעשט ןיא גנוגעװַאּב רעלַאנ
 ,גָארּפ ןיא גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןופ
 םעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעװעג

 טּפמעקעג ןוא טַארלַאנָאיצַאנ ןשידיי
 ףעשידיי רעד ןופ גנונעקרענַא רעד רַאפ
 עיקַאװַאלסָאכעשט ןיא טעטילַאנָאיצַאנ

 .עלַאנָאיצַאנ ןופ גנודנירג רעד רַאּפ ןוא
 ןומ 8302 טוו 025 ךֹוּב ןײז עז) ןלוש
 ףצטמַצַאּב;הכולמ רעטעּפטש ,(ןט0סמוגמו

 ענייז ,טַארנרָאטסינימ ןופ םוידיזערּפ ןיא
 טכַארּבעג ןעגנויושנָא עלַאנָאיצַאנ:שידיי
 =שינעטנעקַאּב ןייז ןיא קורדסיוא םוצ
 11610601װזמ, (201916מוטז טמ6 }ט- ךֹוּב
 עשידיי יד קידנעגעק .1921 660
 ךןייז רע טָאה ,לַאניגירָא ןופ רוטַארעטיל
 טקעלּפטנַא ריא וצ גנוִיצַאּב עוויטיזָאּפ
 - רענילרעּב רעד ןיא ןעלקיטרַא ענייז ןיא
 ףוג ןיז ןיא ןוא ה4646 ה02430װ8ט

 סהע ואו ,ןומ ,ג0ק+ טחג 6 4

 =רענָא רעטסערג רעד טימ בגא טּביײוש
 א"צ טָאה .ץרּפ .ל י רעביא גנונעק
 שטייד ףיוא שִיערּבעה ןופ טצעזעגרעביא
 טקילײטַאּב ךיז ,"חישמק סנַאמשירפ דוד
 דודח ןַאמָאר ןשירָאטסיה ןסיורג ַא ףיוא רָאי 3 עטצעל יד טעּברַא ,"תורּבעמח ןיא
 ,"ינבואל

 .,מיובנריפ ;נ ר"ד ;1925 ,םז 6 סרענשריק

 *ַאר עשידיי ס--ּב ןגעװ) 1 ,1913 ,/טלעװ ,דֹוי ,

 ףיפ ,2ז0010 266 ןוא ן86!װמסמ ןענַאמ

 יעגרעּביא ךיױוא בנא !יא רעטשרע רעד עכלעוו

 ,"רעטעלּב ,טיל, ;(לאנרֹושז ןשיסור ַא ןיא טצעז

 ,רעגינ ,ש ;(שיערגעה ןוא שידי ןגעו ,ב) 46

 ,1924 "גָאט,



 48 יקסדָארּב --- ידָארּב --- יקצָאדָארּב | | 393

 | 1873 14/0) יבצ-קחצי יקצָאדָארּב
 יב ,קצולס ןיא ,ּבעג (

 ;ַאמ ַא ןיא ,ףיוהלוש ןפיוא ,,ּבוג רעקס
 יד ןיא טנרעלעג ,שדוק:ילּכ ןופ עילימ
 ןוא טעטש ענעדײשרַאפ ןופ תובישי
 ,עקווַאניש ,קצעלק ,רימ יו ,ךעלטעטש
 ךיז קסױרּבָאּב ןיא = ,,דנַא ,א קסיורּבָאּב
 ןוא שיסור טימ לסיּב ַא טנעקַאּב ףיוא
 ךמלמ ַא ,ךיגמ ַא ,טחוש ַא ןעוועג ,שטייד
  ;ירעטַאק ןוא סעדָא םורא רעפרעד ןיא
 טוורּפעג הנותח רעד ךָאנ ,וַאלסָאג
 ןייק ץעװַא ןַאד ,ןַאמסטּפעשעגַא ןרעו
 ןעוועג הליחּתכל ואוו ,ריּביס ,קסטוקריא
 רעד ןופ שמש 1908 טגיז ןוא רערעל ַא
 ןיא לרפס ַא ןּבעגעגסױרַא ט"נרּת ,לוש
 עריטַאס ַא .. "םיקידצ שרדמח קה'ל
 טקורדעג ,סעדָאמ רעוירַאּפ יד ןגעק
 ,"ךמזהא ,"הריפצהח ,"ץילמהװ ןיא םירמאמי
 יעידומהח ןשיסקָאדָאטרַא םעד ןיא ,"ךרדהחז
 (ריש ןשידיי ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא ואוו)
 ?סױױַא "עידומה/ םוצ עגַאלייּב סלַא ןוא
 :ןירָאּפַא עשידומלּתח שידיי ןיא ןּבעגג
 טעּברַאַאּב ,רעטרעווכירּפש 300 -- "ןעמ
 טייצ עטצעל יד -- .ןעמַארג עשידיי ןיא
 רעד ןופ גנושרָאפ רעד טימ ןּבעגעגּפָא ךיז
 לַארוא ןוא ריּביס ןיא ןדיי ןופ עטכישעג
 ןיא ןעלקיטרַא םעד ןגעװ טקורדעג ןוא
 :עט ַא טמענ ,ןעגנוטייצ רעקסטוקריא יד
 עשלהק עשידי עלַא ןיא לײטנָא ןקיט
 רעשיטסינויצ רעד ןיא ךיוא . ,ןטלַאטשנַא
 .סערָאק עסיורג ַא טריפ ןוא עיצַאזינַאגרָא
 ;ללּכ ןוא רעלעטשטפירש טימ ץנעדנָאּפ
 ןעמוקַאּב טָאה רע עכלעוו ןופ ,רעוס
 | ,ווירּב טנזיוט 10 זיִּב

 ןיא בר ןעוועג -- םהרבא ידָארּב
 לרפס ַא ןּבעגעגסױרַא ,ןרַאגנוא ,ָאנזערּב
 תוכילהו ט"א (6 שטײד+) שידײ ןיא
 עקיטײג עלַא טלַאהטנַא סָאװ ,"םלוע
 ,(187.. רַאוגנוא) גָאט ןצנַאג םענופ םיניד

 54 ,עפּפיל ןׁש 169 ;ןָאקיסקעל

 --1878 ומחנ תבש) ןרהא יקטדָארּב
 ירעכ ,רָאסַאּבוד ןיא ,ּבעג ( 30/יטװ1} 1925 }

 רעטעּפש ,רדח ןיא טנרעלעג .ּבוג רענָאס
 טניז .עניטנעגרַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא
 םיריש ןוא ןעגנולייצרעד טקורדעג 8
 ןופ ןּבַאגסױא עשידיי ענעדיישרַאּפ ןיא
 יד ףיױאק ּב"מז ןיא א"צ ,עגיטנעגרַא
 לַאגרושזשדוח ןיא ,ַאטַאלּפ ןופ ןעגערּב
 רעד ןיא טּפיױהרעד ןוא 11 ?עגיטנעגרַאװ
 ךיוא טָאה רע ואוו ,"גנוטייצ רעשידיאז
 ןשידיי םעד סיוא ןַאמָארַא טכעלטנפערַאפ
 :ָאש ןיאע ט"א סעריײא:סָאנעוּב ןיא ןבעל
 ;ףעטַאעט ענייז ןופ ."עּביל ןופ ןעט
 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז קיטש
 :סערײא-סָאנעוּב ןופ רעטַאעט ןשידי
 :סָאנעוּבז ,1916 ,"ןרעייפ ייווצ ןשיווצח
 טנעמגַארפ) 1921 ,"רעדניק ר;סערייא
 ןופ עּבַאגסיױא:יײליּבי רעד ןיא טקורדעג
 ,(1925 .רַאונַאי ,"גנוטייצ רעשידיא, רעד
 :צעל ידח ,"דניירפספישא סרעטקַאנייא יד
 ,"דניז עט

 (אנרש-םייח) ןַאמײה יקטדָארּב
 ןיא .ּבעג ( --1853 עא
 ,ימַאפ רעד ןיא ,דנַאלסורסיײװ = ,םינָאלס
 תובישי יד ןיא טנרעלעג ,טחוש ַא ןופ עיל
 טלדנַאהעג ,ןישזָאלָאװ ןוא .םינָאלס ןופ
 ,מורַא דיגמ סלַא רעטעּפש ,ןטנעמיד טימ
 ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעּביא ןרָאפעג
 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא 6
 יװָאטסוגוװַא ישנאוע יד יב בר ןעװעג
 ,עיפלעדַאליּפ ןיא ןַאד ךיז טצעזַאּב ןוא
 טימ ןעמַאװצ ןוא ןּבעגעגסױרַא ואוו
 .ןכָאװ סָאד טריטקַאדער ץילַאמ םייח
 ,"גנוטייצ:טדָאטש רעיפלעדַאליפ, טַאלּב
 טנכָאװ ןשִיערּבעה ןיא ךיוא טעּברַאעגטימ
 ןיא טסַאפרַאפ ןיא "הרובדהא טַאלּב
 לרבדװ ןוא "בשח השעמח שיערּבעה
 ?םייח ןופ תובּת:ישאר יד -- בשח) "בשח
 רעּבירַא ןרָאי רעק:90 ףוס ,(.ב אגרׂש
 רעד ןופ בר ןיא רע ואוו ,קרַאונ ןייק
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 ייּב ןפלָאהעגטימ  ,"היסור ישנא, הליהק
 ערעדנַא ןוא "סַאיהז ןופ גנודנירג רעד

 ןוא עיפלעדַאליּפ ,י"גנ ןיא ןטלַאטשנַא

 .רענדער רעטנכייצעגסיוא סלַא ,קרַאונ

 .=ַאפ:סקלָאפ ףיוא ןטערטעגפיוא טפָא

 ןיא ,ןלַאקידַאר טימ ןעמַאזוצ ןעגנולמַאז
 ער רעקָאטסילַאיּבװ ןופ ןסערעטניא יד
 יִלֵאיַּב טכוזַאּב המחלמ רעד ךָאנ "ףיל

 ץָאטס
 ,/ ,וירפוסו וינּבר רוד

 | .בעג (1868--1815) לרעּב רעדָארּב
 .עיצילַאג:חרומ ,דָארּב ןיא | רעתמא ןייז

 ,תוילג רמ ןעװעג זיא ןעמָאננעילימַאפ

 טימ טלדנַאהעג טָאה רעטָאפ ןייז

 . זַא ןוא ,דָארּב ןיא לגיצ ןוא םייל
 ,הפרש רעסיורג ַא ךָאנ ןעוועג זיא'ס יװ
 טָאה .ּב ,טכעלש טינ טכַאמעג רע טָאה

 ײּב ןטלַאהעג ןיוש ,רדח ןיא טנרעלעג

 ןּברָטטשעג םיא זיא ָאד רעּבָא ,ארמג
 :לע ריא טימ רעטומ יד ;רעטָאֿפ רעד
 ןעועג סנרפמ ןּבָאה םהרבא ןוז ןרעט
 טימ לדנַאה ןופ עילימַאּפ עטמותירַאפ יד
 ןכוז טוומעג טָאה .ּב ךיוא ןוא ,ּפעט
 ַא ןיָאװעג רע זיא ,תילכּת ַא סעּפע
 קױַאטש ַא ןַאד -- רעטעּברַא-רָאהריזַח
 רָארּב ןיא ךַאפ רעשידיי רעטלקיװטנַא

 לדנַאה?רעטשרעּב ןקידנעילצ םעד ּבילוצ
 סא רוטַאנ רעד ןופ .דנַאלסור טימ

 ךיז רע טָאה ,קידװעדערַאּב ןוא קיציװ
 ?רעּב םירבח יד ןשיוצ ןעוועג םש הנוק

 "רעגָאזלטרעװ רעד לרעב/ סלַא רעטש
 ןּבױהעגנָא ךיוא טעּברַא רעד תעשּב ןוא

 ןיא ,ןעמַארג ןוא ךעלדִיל ןסַאּפרַאפ וצ |

 יװַא ךיז רע טָאה םורַא רָאי עכעלטע

 ,"רעטשרעּב ןיא טעּבראעגּפױרַא טייוו

 .ןופ רעפיוקגייא ןא ןרָאװעג זיא רע זַא

 עמריפ:טרָאּפסקע רעסיורג ַא ייּב רָאהריזַח
 ןקיש םיא טגעלפ עכלעוו ,דָארּב ןיא -

 רָאי 25 ֹוצ .הרוחס ךָאנ דנַאלסור ןייק
 טצעזַאּב ךיז ןוא טַאהעג הנותח רע טָאה

 רעדַארּב

 ; רעגניזסקלָאפ

 ;גלָאפרע

 ,דָארּב ןופ טייוו ליימ 3 ,ןעימַאקדיּפ ןיא |

 .םיהַא קידנעמוק תּבש ףיוא רָאנ ןוא עמריפ

 ערעגנעל ַא ףיֹוא רע זיא רָאי 40 וצ
 טפעשעג ןייז ּבילוצ ןרָאטעגקעװַא טייצ
 ואוו ,תוינסכא יד ןיא ,דנַאלסור ןייק
 טפָא םיא ןיא ,ןענַאטשעגנייא זיא רע
 5נַא יד רַאפ ןעגניזוצרָאפ ןעמוקעגסיוא
 םורַא זיּב ,רעדיל ענייז םיחרוא ערעד
 ענעזעװעג טריּפורג ךיז ןּבָאה םיא
 =רַא טָאה רע ןוא םיררושמ ןוא םינחדּב
 =גיױסקלָאפ עּפורט עטשרע יד טריזינַאג
 ןעמָאנ םעד ןעמוקַאּב ןּבָאה סָאװ ,רעג

 - ,שיטסירעטקַארַאכ) "רעגניז

 =ָארּב יד ןגעוו קידנדייר ,ןירָאג ,ּב זַא

 ,ןעלרעּב טינ טנָאמרעד ,רעגניז רעד
 א ,עקוָאקַאי ןסיװעג ַא ןָא טפור רָאנ
 =יד ,טָאה סָאװ ,גנוירעקעּב םענעזעוועג
 ןעזעג ,ןיוו ןיא רעטילימ ןיא קידנענ
 =עג רעטעּפש סע ןוא ןענַאטנַאש:עּפַאק
 עשידיי סעינַאּפמָאק עטשרע יד .טעדנירג

 עג א ןעמוקעג זיא ןַאד
 ,רעדָארּב םירפא - הליפּת:לעּב רענעזעוו
 + םלוע םעד טריזימַא טּפיױהרעד טָאה סָאװ
 ףוס ,רעטעּפש ןוא ,ךעלדיל עשידיסח טימ
 השמ ןזיװַאּב ךיז טָאה ,ןרָאי רעק:60 יד
 ןטסערג םעד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ּפָאק

 ןעװעג זיא עפורט ןייז ןיא ;גלַא
 + ןופ רעניײא רעטעּפש ,ךייט השמ ךיוא
 טָאה .ּב ,(ןרָאיטקַא עשידיי עטשרע יד
 ןצנַאגניא ךיז ןוא רחסמ ןייז ןפרָאװעג

 טָאה רע ףורַאּב םעיינ ןייז ןּבעגעגּפָא
 טָאה טרעיינ ,רעדיל טסַאּפרַאפ רָאנ טינ
 קַא ןַא ןופ- עלָאר יד טליּפשעג ךיֹוא
 ןעגניז םייּב ךיז קידנלעטשרַאּפ ,רָאיט
 =רעדימ ,ןָאזרעּפ רענעגנוזַאּב רעד רַאפ
 ַא ןעועג זיא קימימ ןייז זַא ,טלייצ
 חע זיא טייצ רעצרוק א ןיא ,עדנצנעלג
 -ףעדיל ענייז ,רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג
 =ואוו ,ןעגנוזעגרעּביא םוטעמוא ןעמ טָאה
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 ןעמ טנעלפ ,ןעמוקעג רָאנ זיא רע ןיה
 לָאז רע ,תוחמש ףיוא .ןדָאלגײא םיא

 רעגייטש ןפיוא טסעג יד ןטלַאהרעטנוא
 עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ,םינחדּב יד ןופ
 ערעסערג ײר ַא טכװַאּב רע טָאה רָאי
 ךָאנרעד ,דנַאלסור ןיא תוליהק עשידיי

 רע ֹואװ ,דָארּב ןייק טרעקעגקירוצ ךיז

 םעד ןיא ןטערטעגפיוא טּפױהױעד זיא

 ױזַא ךיז טָאה'ס ואוו ,סוקניּפ זױהטסַאג

 ?ַאֹּבאק רעשידיי ןימ ַא טלקיװטנַא םורָא

 יד ,ץיצילַאג ןיא רעטשרע רעד ,טער

 רע טגעלפ רעדיל ענייז וצ סעידָאלעמ)

 זיא דָארּב זַא ,ןסַאפרַאפ ןײלַא ךיוא
 סיזירק ןשימָאנָאקע ןסיורג ַא בילוצ
 טזָאלרַאפ .ּב טָאה ,ןרָאװעג טמערָארַאפ
 ןייז טימ טױעדנַאװעגכרוד ןוא טָאטש יד
 ןופ טעטש ערעסערג עלַא טעמּכ עּכורט

 סרג טַאהעג טָאה רע ואװ ,עיצילַאג
 ןײק קעװַא רע זיא רעטעּפש ,גלָאפרע
 טליפעג ךיז ױע טָאה ָאד רעּבָא ,עינעמור
 :עמור עטּבערגרַאפ יד םערָאװ ,טוג טינ
 םיא ןופ טגנַאלרַאפ ןּבָאװ ןדיי עשינ
 עג ,ןכַאל םוצ "רעדיל עשימָאקז רָאנ
 לטעטש ַא ןיא 1880 םורַא ,ּב זיא ןּברָאטש
 ןיא) קינעשטעּפ ,ל ,מ -- ,טשערַאקוּב ייּב
 .טנקייל (55 חרעטעלּב עשירַארעטילװ יד

 ,ּב רעּביא ןטַאד סרעּבלעג ר"ד ּפָא רעּבָא
 ,ןוז ןייז ןופ ףמס ןפיוא רעּביא טיג ןוא
 :קחצי רעּבײױװש ןשידיי:שיצילַאג םעד
 ,ֿבעג זיא רע זַא ,("ינויצה םיז) תוילגרמ

 ,רעטָאפ ןייז ואוו ,ןעימַאקדיּפ ןיא 1815

 ?ארמג רעמעיֶא ןַא ןעװעג זיא ,קחצי
 ןגיוצעגרעּבירַא רעטעּפש ךיז ןוא דמלמ
 ,גנולעגק ערעכײר ַא ןכוז ,דָארּב ןייק

 זיא ,ןענרעל םוצ קשח ןייק קידנבָאה טינ
 :לעהַאּב ַא רַאפ ןרָאװעג ןּבעגעגּפָא רע

 ?רעדניק יד טימ טגעלפ ,ּב רעּבָא ,רעפ
 יד ןיא ןרעװ ןלַאּפרַאפ סנסײּבנָא עש |

 ןיא דמלמ:יקדרד רעד זיּב ,רעדלעוו
 :לעֹּב םענעגושמ:םעד ןופ ןרָאװעג רוטּפ

 ןיוש זיא סָאװ ,רעטָאפ רעד ,"לרעפ
 ,הלּכשה טימ טקעטשעגנָא לסיּב ַא ןעוועג

 ?לעּב ַא רַאפ ןּבעגּפָא טלָאװעג םיא טָאה

 ַאזַא וצ טָאה רעטומ יד רעּבָא ,הכאלמ

 םיא טָאה'מ ןוא טזָאלרעד טינ הּפרח

 2ֹּפָא רע טָאה ןכיגניא ,טכַאמעג הנותח

 | טוָאלעגקעװַא ךיז ןוא ּבײװ ןייז טְגעג

 סע ןיהואוו ,עינעמור ,סַאי ןיא קילג ןכוז

 :ַאיצילַאג יד ןגיוצעג טלָאמעד ךיז ןּבָאה

 רעטעּפש ;סרעפלעּב ןוא םידמלמ רענ

 הנותח ,דָארּב ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא

 הבורק ַא לדיימ םערָא ןַא טימ טַאהעג

 וצ ,ןעימַאקדיּפ ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא

 ?מֹורַא ןּבױהעגנָא רע טָאה טייצ רענעי

 ְךיו ןוא רעגניז:רעדיל סלַא ןרעדנַאװּוצ

 ןטושּפ םייּב טּפיוהרעד ,ןעװעג םש הנוק

 עילימַאּפ יד קידנוָאלרעּביא ,םלוע ןשידיי

 1864 טסּברַאה ,ןעלטימסנבעל םוש ןָא

 ןוא דימ םיהַא ןעמוקעגקירוצ רע זיא

 - ןגעלעג רעײניוו ןצנַאג ַא ןוא ןכַארּבעצ

 ,טעּב ןופ ןַענַאטשעגפױא םיוק .,קנַארק

 . =ַצג ןוא ןרָאװעג םלענ רעדיװ רע זיא

 ַאקדיּפ ןיא ,דַאּבסלרַאק ןיא ןּברַאטש

 יׂשװ רעד זַא ,טסעומשעג ןעמ טָאה ןעימ

 םיא ןעמ טָאה יװַא) ײלגרָאג רעקסרוּכ

 זיא (הביבס רעדָארּב רעד ןיא ןפורעג

 ןטוג ַא ךָאנ קנעש ַא ןיא ןּברַאטשעג

 ?רעּבעל רעד ןופ לַאפנַא ַא ןופ ײקנורטש

 .ןעמ זיא דָארּב ןיא ןוא ,טײהקנַארק

 ?וקעג זיא רע יצ .,קּפוסמ ןעװעג וליפַא

 טָאה רעדיל ענייז ןופ ,לארשי רבק וצ ןעמ

 ַא ,לייט םעניילק ַא רָאנ ןבירשרַאפ רע

 ןיא סַױרַא ןיא יז ןופ גנולמַאז עניילק

 --הרמז ירישח ט"א (? 1860) גרוּבסערפ

 ןיא רעדול רֶדָארְּב עכולרעה גיסיירד

 / טגנױּפ דעיל סעדעי .,ןושל ׁשֶדֹוי ןייר

 ,סָאלק ןישנעמ וורדנַא ןייא ןייש רעייז

 ןופ עטקַארַאק םעד טַארָאקַא טגָאז גוא |

 ןיגונג רַאפ סֹורגַא ווא סע זַא ,ןעדעי

 רעד ןעמ טנורעל ךֹוא ןוא ,ןוועל וצ



 ,רעטכיד
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  עגאלפיוא עט:2) המכח לופ רעייז ןּופ
 ,1876 גרעּבמעל --- רעדיל 26 זיולּב ןופ
 ; ןרָאװעג טקורדעגרעּביא לָאמ ליפ ןַאד
 :לצנייא ענייז ןופ ןּבַאגסױא ךיוא ןַאהרַאפ
 םעד וצ ףיפנירַא סלַא ,(רעדיל ענ
 םעזיד ןיא; :טגָאזעג טרעװ ײטלַאהגיאז
 רעדול ינייש ילא ךוז ןוניפְג הרמז יריש
 ?יזיג גרעּבמעל ןיא רעדָארּב אוד סָאװ
 רֶַאְפ רַאפ סָאד ךֹוא גוא ,ןוּבָאה ןוג
 אב ,"טסַאפ רַאפ סָװ רעדָארּב לירעּב
 :סקלָאפ עשידיי עטשרע יד ןופ רענייא

 טינ) רעטשרע רעד טינ ּביוא
 ןָא רעטכיד יד ,ךיז טייטשרַאּפ ,טנכערעג
 ?רַאפ יד טסַאפרַאפ ןּבָאה סָאװ ,ןעמָאנ ַא
 סלַא ןרילוקריצ סָאװ ,רעדיל ענעדייש
 . ףלָאװ ןופ רעפױלרָאפ ַא ,(רעדילסקלָאפ
 םיא לָאז רעכלעוו) ץנַארקנע:רעשזרַאּבז
 עיצילַאג ןיא (דָארּב ןיא טכוזַאּב ןּבָאה

 זיא ,רנַאלסור ןיא רע'נוצ םוקילא ןוא
 ו ,טמרעד שיטסירעטקַארַאכ

 םוש ןייק טינ רע טקנעש רעדיל ענייז
 :ףוטלוק ןשידיײ םעד טיײקמַאזקרעמּפיוא
 םגה ,םיליּכשמ ןוא םידיסח יד ,ּפמַאק
 ;געצ רעד ןעװעג ךָאד ןיא דָארכ
 ןייז ןיא גנוגעװַאּב:הלּכשה רעד ןופ רעט

 סנטשרע ךיז .טרעלקרעד סָאד ,טײצ
 ןיא גנודליּב רעשידיי רעּפַאנק ןייז טימ
 :עג סלַא רע סָאװ ,טימרעד טּפיוהרעד

 טַאהעג רעמ טָאה רעטעּבוִא רענעזעוו
 רעד .טנעמָאמ ןלַאיצָאס םעד רַאפ ןיז
 טגניזַאּב רעדיל ענייז ןופ לייט רעטסערג

 עטלוועַאּב יד ןופ לרוג ןקירעיורט םעד
 ,ךעטסַאּפ םעד ןופ -- ענעדירפוצמוא ןוא
 :לרניש םעד ,ןדנילּב םעד ,ןַאמערָא םעד
 ,רעטכעװ םעד ,הלגע:לעּב םעד ,רעגעלש
 ,רעגערטרעסַאװ םעד ,רערעדנַאװ םעד
 ןופ ןּפיט עשיפיצעּפס יד ןופ טרפּב ןוא
 ךעּבעג ןּבָאה סָאװ ,סַאג רעשידיי רעד
 יֵלָעַּב יד ןופ ןײטשוצסיוא ליפ יױזַא
 ימוא םושּב ײז רַאפ ןענעק ןוא םיּתּב

 ןיא סָאװ

 ,ןזח רעד ,שמש רעד יװ ,ןייז אצוי טינ
 :לעּב רעד ,ןכדש רעד ,דמלמ רעד
 ןרעדעי ,דנַא א רעפלעהַאּב רעד ,רעשרד
 רעדנוזַאּב ַא טעמדיװעג .ּב טָאה יז ןופ
 ןייא ףיוא ןָא ךיז טּבײה סעכלעוו ,דיל
 ,"ךוטסַאּפ ענדיב ךעבעג ךיא) חסונ
 .פלדניש ךַאּבעג ךעװ ,"שמש רעמורק ךיאח
 ,"הלגע:לעּב רערעטסניפ ךיאא ,"רעגעלש
 :ענ ךיאו ,"ןזח רעניימעג ךעּבענ ךיא?
 יג ךעּבענ ךיאפ ,ידמלמ רעגידניז ךעּב
 ,"השרד-לעּב ךעּבענ ךיאמ ,"ןכדש רעניימ
 ךיאע ,"רעטכעוו ױעמירָא ךעּבעג ךיאח

 2ביפ ףךיאז ,"רעמלעּב רעניימעג ךעּבענ
 רע  ,ו"זַאא ?רעגערטרעסַאװ רערעטס
 .לקעּפ! םִעד וצ ליטעגטימ ךיוא טָאה
 ןייז סָאװ ,(טסידנַאּבַארטנָאק) "רעכַאמ
 ,תֹונּכס ןוא קערש טימ לֹופ זיא ןּכעל
 ,(רערעכָאװ םעד) "רע-לעגנכָאװא םעד וצ

 ןָא רעוש ױזַא ןעּבענ טמוק סע ןכלעוו
 עקינייא ןיא .הסנרּפ ערַאּבקנַאדמוא ןייז
 טסײג ןיא ,רע טריגַאער רעדיל ענייז
 ,עיזעַאּפ רעשינהדּב רעשידי רעד ןופ
 :ורעגפיוא ןּבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג ףיוא
 ,לשמל ,יוװ ,םלוע םעד טלָאמעד טרעד
 טכַאל רע ואװ ,"ןרעטש טעמָאק וע"
 סָאװ ,"רעעזנרעטש יד סרענגיל ידק סיוא

 רעײז טימ ארומ ַא ןפרָאװעגנָא ןּכָאה
 רעטנוא טײג טלעװ יד זַא ,תואיבנ
 ױדָארּב ןיא הפירש ןופ דילע סָאד ,(1858)
 םעד ןיא :1859 רעדָא 1824 רָאי ןופ)
 יכדרמ ןופ העּפשה יד רעּבלעג טעז דיל
 '"הפרשהא ריש סרעקסילערטס דוד ןּב
 --"תונותח הריזג איד ןופ דיל; סָאד ,(5

 ;טור ןיא תולהּב יד ןופ טייצ רעד סיוא
 ןיא יװ דעילע סָאד ,(46-1842) רנַאל

 "דָארּב ןופ רנה ןכאטשג טה .רּבײר
 טַאטוּפעד ןוא ריקנַאּב ,רענזיוה לרַאק)
 ןכָאטשרעד ,טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטטע ןופ
 :ךנַאהַאּב רעדיל עקירעּביא יד ,,8
 ?ײמעגלַא ןופ ןוויטָאמ ענעדיישרַאפ ןעל
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 ,ןבעלנעילימַאפ ןופ ,רעטקַארַאכ םענ
 טימ גָאט םעד ןופ דעילװ) רוטַאנ ןופ
 םינידלָאג םעד ןופ דעילא ,"טכַאנ רעד
 ןופ דיל םעד ןיא ,"זַאא ("ןיגרָאמ
 םענעגייא ןיז רע טגניזַאּב .ּב לירעּב
 טּבערטש רע םגה ,לרוג:רעטכיד ןרעווש
 ןצעז ֹוצ רָּבוא רֶטקַארַאק סמענעיק ךָאד
 (ןוא) ןיא רָאלק ןפערט וצ גנודלַא נוא
 וליפַא ןיצעז וצ ּפָארַא טשינ האירּב ןייק
 ןופ ךַארּפש יד ,"רָאה רֶטְצנימ רָד ףֹוא
 זיא ןָאט רעד ,ןײר זיא רעדיל ענייז
 5נַאג רעד םגה ,שינחדב:ךעלמיטסקלָאֿפ
 רעייז זיא עזעַאּפ ןייז ןופ רעגייטש רעצ
 ןטלעז רָאג ןוא קינעטנייא ןוא וויטימירּפ
 ;כיד רעתמא ןַא ֹוצ ךיז רע טּביײהרעד
 ,טפַארקטקורדסױא רעשירעט

 אטפ 26061 ןגטזמטמ- ,רעבלעג .נ ,מ ר"ד
 ,טיל יא ;{} ,עיגָאלָאטנַא ,ןיסַאּב ימ 1061168 |

 .כישעג , ,ןירָאג .ּב 1211 ,1914 "טפנוקוצ , ,,ןיוו
 ;140--143 ו"ז ,| ,"רעטאעט ןעשידיא ןופ עס
 .1 ,19253 ,"טכנוקוצ , ,רעגינ .ש

 --- 1890 234 השמ ןָאזרעדָארּב
 ןיא ,עװקסָאמ ןיא .ּבעג (

 ,רעטָאפ ןייז .עילימַאּפ רעשיטַאּבעלַאּב ַא
 לקיגייא ןַא ,רעװָאלקש ַא ןײלַא ,ריאמ
 | ''ף ןדיי ןטוג ןופ
 ,ןיקסַאר עלעציא
 שוריג ןכָאנ טָאה
 2ַאּב ךיז עװקסָאמ
 ,ןדָאל ןיא טצעז
 ?פיוא זיא .ּב ןוא
 ןרָאװעג ןגיוצעג
 'ר ןדיז טייּב
 ץוט ּבייל:לאומש
 ואוו ,דנַאלסורסיײװ ,שזיווסענ ןיִא וװָאר
 ,םירדח ןיא טנרעלעג 9 זיּב רָאי 4 ןופ
 :רָא יד טכוזַאּב ,זדָאל ןייק ןעמוקעג ןַאד
 ַא ןעועג רעטעּפש ,לושסלדנַאה עקיט
 חמהלמ רעד ןופ ןרָאי יד ,רעטלַאהכוּב
 :סָאמ ןיא טכַאמעגכרוד עיצולָאװער ןוא

 עט 2
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 --.זדָאל ןייק ןעמוקעגקירוצ 1918 ,עווק
 טימ רוטַארעטיל רעד ןיא טריטויּבעד
 "ןעלרעטילפ עצרַאװשװ רעדיל גנולמַאז ַא
 :סױרַא טָאה סָאװ ,(48 ז"ז ,1914 ,זדָאל)
 םהרבא ןופ גנוצַאשּפָא עקיטסניג ַא ןפורע
 ?רושז םעיינק רעזירַאּפ ןייז ןיא) ןעזייר
 רעייז טכעלטנפערַאפ ןָא ןַאד ןופ ,("לאנ
 ןעניז סָאװ ,ןעמעָאּפ ןוא םיריש ליפ
 :ַאּב ייר ַא ןיא בור סָאד טלמַאזעגפיונוצ
 ינוה) ?יוטק :ונייהד ,ןּבַאגסיוא ערעדנוז
 ,עװקסָאמ ,"ןעּבעלא ג"פ ,סעקנַאט טרעד
 ײייצ טימ) "קורּב ןפיוא לרעּפא ,(ט"ערּת
 ?גנויק ג"פ ,טכעה ףסוי ןופ ןעגנונעכ
 ?ץרַאװשח ,(78 ז"ז ,1920 ,זדָאל ,יישידיא
 עשיטסיּבוק טימ ,ןעיסערּפסקע) "תּבש
 ,רעלדַא בקעי ןופ ןוא ס--ּב ןעגנונעכייצ
 :עטסײגעּבװ ,(31 ן"ז ,1921 ג"פ .זרעד
 ,(208 ז"ז ,1920 "שידויװ ג"פ) "גנור
 :צלָאה טימ ,רעדילטייצ) "גנַאגרעּביאז
 רַאזַאל ג"פ ,ץרַאװש קרַאמ ןופ ןטינש
 רעדנירגטימ ,(46 ז"ז ,1921 זדָאל ,ןַאהַאק
 ןיירק) "רימש זיירק:טסנוק םעד ןופ
 (קיטעטסע רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רַאפ
 םעד ןופ רעדנירג ,עװקסַאמ ןיא
 ?קַאדער ןוא "שידיא:גנויח זיירק רעזדָאל
 .ןקיזָאד םעד רעטנוא ה"מז יד ןופ רָאט
 עג ןּבָאה סָאװ ,(ןרעמונ 6 ,1919) לטיט
 ןופ עיצַאטסעפינַאמ סלַא עלָאר ַא טליּפש
 ןליֹוּפ ןיא רעלטסניק עשידיי עגנוי יד

 2גנויע ג"פ םעד ןיא .המחלמ רעד ךָאנ
 ייד ַא ןּבעגעגסױרַא 21 -- 1920 "שידיא
 ַא :ןטעלָאמַארד עשיטסינָאיסערּפסקע
 ,(31 דז"ז ,גנולעטשרַאפ) "עק'הנותחז
 גנולעלעטשרָאפ=קסעטָארג) "ץנַאטיינשח
 2 ןטענָאירַאמ) "ןעגנולנעגנוצח ,(31 ז"ז
 :ַאמַארד) "אבש הּכלמח ,(32 ז"ז ,ליּפש
 "םיתמה תיחתװ ,(32 ז"ז ,עמעָאּפ עשיט
 ערעדנַא ענייז ןופ ,(31 ז"ז ,עירעטסימ)
 רעדח ןענָאמרעד וצ ךָאנ זיא ןטעלָאמַארד
 ,(1921 ,גנולעטׂשרָאֿפ) "רעטייר רעטיור
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 - ,גנולעטשרָאפ = תישארּב) "ןרָאגַארדנַאמ;
 ןעמַאזוצ 1922 ,דנַא .א (18--ע11 ײןעגנירח

 ,ןַאמײג ,מ ;י טימ
 ?עה רעקיזומ םעד ןוא רעניורּב קחצי
 =ןטענָאירַאמ שידיי ַא ןפַאשעג ןָאק ךענ

 "אידג-דחז רעטַאעט יד -- עמעט סלַא)
 עכעלטפַאשלעזעג 5 שירַארעטיל עשידיי
 סיורג טַאהעג ֹוּתעשּב טָאה סָאװ ,(טלעוו
 1924 .ענליוו ,זדָאל ,עשרַאװ ןיא גלָאפרע
 2ביּב רעד ןופ טסקעט םעד ןּבירשעגנָא
 ןופ קיומ ,"עבש תּבח ערעּפָא רעשיל
 עשרַאװ ןיא טריפעגפיוא) ןָאק ךצנעה

 טצעזעגרעּביא ,'רָאי םענעגייא םעד ןיא
 ,"ףלעװצח עמעָאּפ עטמירַאּב סקָאלּב .א
 יו ,סעטערעּפָא עשיעּפָארײא עקינייא
 :עטיל ןּבירשעג ;"ַארעדַאיַאּבײ סנַאמלַאק
 ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבופ ןוא עשירַאר

 ןיא ךעלדיל עשיטסירָאמוה ,ןענַאטעילעפ
 ןיא טּפיהרעד ,ןעגנוטייצ רעזדָאל יד
 רע ןכלעװ ןופ ,"טַאלּבסקלָאפ םעיינז
 ,רעטעּברַאטימ:טּפיוה יד ןופ רענייא זיא

 "טנעמָאמ/ ,"רעטעלּב עשירַארעטילא !

 2ַאּב יד ןופ רענייא זיא ,ּב -- ,דנַא ,א
 עשידי עטסדנצנעלג ןוא עטסנטייד
 ןופ זָאוטריװ ַא זיא רע ,רעטכיד:םרָאפ
 2ןילק ןיא זרעפ ןייז ,םטיר ןוא םַארג
 ןיא ,סעיצַארעטילַא ןיא ךייר ,קידװעג
 ,סעיצַאניּבמָאק = ןעגנַאלק עשילרעטסיוא
 ,ךעלכײלגרַאפמוא זיא תורישע:ךַארּפש יד
 לעניגירַא טפָא ,שירעדנעוושרַאפ שממ
 :עה ןעגנולעג ןוא טכעלמיטסקלָאּפרַאפ
 רעשיטסינַאיסערּפסקע רעד  ,טריזיערּב
 ךיז טקירד גנופַאש ןייז ןופ רעטקַארַאכ
 יֵאגעלַא וצ גנוגיינ ןייז ןיא סיוא ךיוא
 רעשיטסַאלּפוצ ,עיצַאקיפינַאזרעּפ ןוא עיר
 :יוװ ןוא קילָאּבמיס רעשיטסַאטנַאפ ןוא
 ס--ּב ןופ ןָאטדנורג רעד .טײקשירענָאיז
 :עגנרוד ,רעקיטומרעווש ַא זיא גנוטכיד
 ?יטּפעקס ןוא םזימיסעּפ טימ ןעגנורד

 :וטקַא טּפָא ןענייז ןוויטָאמ ענייז .םזיצ |

 .רַאטּפלוװקס םעד

 ,טרעכיײוו

 ?שידיי ,עלַאיצַאס:ךעלטּפַאשלעזעג = ,עלע
 רע טָאה ןעמעָאּפ ייר ַא ןיא ,עלַאנָאיצַאנ
 םוצ טכַארּבעג טפַארק רעסיורג טימ
 :ַאכ רעזנוא ןופ טעפמיא םעד קורדסיוא
 רעשיסור רעד ןופ ,טייצ רעשיטָא
 ,גירק-רעגריב םעד ןופ ,עיצולָאװער
 הע טָאה ןטעלָאמַארד ענייז ןיא
 טימ ,ןעעדיא ןריזיטַאמַארד טווורּפעג
 ךיז קידנצונַאּב עּביל רעדנוזַאּב ַא
  ןוא טָאג ןופ סעיצקַארטסּבַא יד טימ
 םעד ןופ רעטסיימ ַא ךיוא זיא ,ּב ,לווייט
 ,עלהשעמ-רעדניק ןוא דיל:רעדניק ןשידיי
 לופ ,ךַארּפש ןוא דליּב ,קיזומ ןיא ךייר
 טפָא ,טייקכעלטנגוי רעשירעפיטש טימ
 :טקלָאפ רעטנחַאּב ןוא רעטשירפעגּפָא טימ
 רעקידװעליּפש טימ ןוא טייקכעלמיטש

 ןענייז ןכַאז-רעדניק ענייז ןופ  ,עינָאריא
 "ןילוח תהישק :סיױֹרַא טרָאפכוּב ןיא
 ,עּבַאגסױא:טכַארּפ ,עדנעגעל רעגָארּפ ַא)
 ?םירפוס ןיא יקציסיל ,א ןופ טנכייצעג
 ;(1917 עװקסָאמ ,"רבחח ג"פ ,בתֹּכ

 טנכייצעג ,עלהשעמ:עּבָאּב ַא)  "ל'רֶמְת
 ;(18 ז"ז ,ג"פ רעּבלעזרעד ,ווװָאקיישט ףסוי
 ,רעדניק רַאפ ךעלהשעמ) "סטוג סָאד'לַאװ
 ג"פ ,קיש רוטרַא ךרוד .טרירטסוליא
 ,(91 ז"ז 1922 ,עשרַאװ ,"עגיל? ?רוטלוקוו
 ,"טירדַאּבלַאז, ,"ךעליירפ ןוא קידעּבעלװ
 ,"ךַאלמיאורּב סטָאגק ,"טּבעלעג --- יחװ
 יג ןופ טרירטסוליא) ײקַאשט:קישט:ּפָאהח
 + --ךעלעכיּב עלַא ;רעצטוק .ע ,ירַאּפטַאק

 =רַאװ ,ןײטשּפע-ןיװעל רעדירּב ג"פ ןיא
 ,(1924 ,עש

 שרעכיב , 485 ,ז ,1925 ,"טפנוקוצ , ,רעגיג ,ש
 ,"יוט, ס--ב, ,,ר ,א 1426 .ז ,1922 ?טלעו

 יט .א 1156 .,מונ ,1919 ,"קלָאפ עשידוי סָאד,
 ,שטיװַאר ךלמ ;117 ,מונ ,1919 ?טנייה ,- ,קיריל

 ןּב 135 ,"רעטעלּב .רעטיל , ;/{ ,"סנַאסענער,
 ,לַאגיס .י ," ;1921 ,"ראדנעלאק=רעטעּברַא , ,החמש
 ,קָאטשנעגיב סקַאמ ר"ד 1 1921 ,"ןעסנאוינ;
 ימ ר"ד ;367--249 זײז ,01 ,אסושס 26

 | .1 *ןעגניד,



 406 | רעטדעטשדנַארּב -- טדנַארּב --- זארּב 405

 רדא ז"ט---1858) חשמ-ךורּב זַארּב
 ,טנגעג רענליוו ,ןָאגרַאמס ןיא .ּבעג (7

 ?רעד ,תובישי ענעדיײשרַאפ ןיא טנרעלעג

 ךיז טָאה רע ואוו ,ןישזָאלָאװ ןיא טּפױה

 :עטיל:הלּכשה רעד טימ ךיוא טנעקַאּב

 ?עג ןרֵאי רעק:80 ּבײהנָא טניז ,רוטַאר

 ןעמונרַאפ ךיז ואוו ,ענליו ןיא טּבעל

 טימ ךָאנרעד ,לדנַאה:ץלָאה טימ רעירפ ַא

 *עג ןרָאי עטצעל יד ,ןדנוטש עשיערּבעה

 :ָארכ סלַא ןגָאלשכרוד ךיוא ךיז טווורּפ

 ?וטיײצ עשידיי רענליוו יד ןופ רעקינ

 ויִּב ,תוקחד ןיא טּבעלעג קידנעטש ,ןעג

 ?רעגנוה רעד ןיא ןעגנַאגעגסױא זיא רע

 ---עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ

 ?עגפיוא טינ ןּבעל ץנַאג ןייז טָאה .ּב
 רעד ןופ רבע םעד ןשרָאפ וצ טרעה

 טקורדעגּפָא טָאה ןוא ענליוו רעשידיי

 ?םישעג רעד רַאפ לַאירעטַאמ ליפ רעייז

 רענליוו יד ןיא עטילד םילשורי ןופ עט

 רענליװש ,1909 '"גנוטייצ רעשידיא;

 1912 "גָאטט ,13--1900 "טַאלּבנעכַאװ

 ?ליוו ,םינזח רענליוו ןגעוו א"צ) ,דנַא ,א

 ענליוו ןיא ןָאעלָאּפַאנ ,לתיּבה:לעּב רענ
 ,(וו"זַאא

 יענ) 11 *ךוּבלעמַאז רעגליוװ , ,טדמישדלָאג .י ,א

 יַאטסיה ענַײז ןופ עיפַארגָאילּביּב ַא טימ ,גָאלָארק

 (ןעלקיטרא עשיר

 1907 26װט--1860) רךורּב טדנארּב

 ,ועשטידרַאּב יב ,עקװָאכַאמ ןיא ,ּבעג
 רָאי 14 וצ ןיוש ןוא רדח ןיא טנרעלעג
 -נעעג ."רחשהפ ןיא ריש ַא טקורדעגּפָא

 :יק ןופ טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד טקיד

 טרידוטש רע טָאה ,טעטיסרעווינוא רעווע
 טניז ןוא ןילרעּב ןיא ןטפַאשנסיװ=ץנַאניפ

 =ור ןיא רעטמַאַאּב ןעוועג רע זיא 7
 --1904 טניז ,םוירעטסינימ:ץנַאניפ ןשיס
 יב עטנרעלעג טעטימָאק םענופ דילגטימ
 עג טָאה רע .םוירעטסינימ ןקיזָאדמעד
 :לצנַאניפ ןוא עשימָאנָאקע רעּביא ןבירש
 "קילארשיק ןייז | עשיסור ענעדיישרַאפ ןיא םינינע עלע

 .םעד ףיױא ןּבעגעגסױרַא ןוא ןלַאנרושז
 .קרעװ עלעיצעּפס עקינייא ךיוא טיּבעג
 ןעמונעג רע טָאה טנעדוטס סלַא ךָאנ
 ,גנוגעוװַאּב:ןויצ.תּביח רעד ןיא לײטנָא ןָא

 ?ור רעד ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ
 ךיוא ,עסערּפ רעשיסור ןוא רעשידיי:שיס
 . ינּבז יד ךרוד ןּבעגעגסױרַא ,"ץילמהח ןיא
 םעד טניז ,"הּכוננחא רושָארּב ַא שהשמ

 ןא ןעוועג סערגנַאק ןשיטסינויצ ןטשרע
 שידיי ףיֹוא .רעוס רעשיטסינויצ רעוויטקַא

 =לפָאניטסעלַאּפ ַא טקורדעגּפָא רע טָאה
 ןיא ,"ךיז ןעטייּב ןעטייצ? לקיטרַא ןשיל

 ןוא 1 "קעטָאילּביּב:סקלָאפ  ,דויװ ס--ע"ש -
 עג ,"דניירפ, ןיא ןעלקיטרַא עקינייא !

 ,ןילרעּב ןיא רע זיא ןּברָאטש

 װי סָאד, 99 ז ,ינויצ ןוקיסקל זש 8
 לירּפַא ,"דנירפ רעד, 114 ,1907 ,"קלָאפ עשיד

 /1040װ18 6806208. תסט214 ,גרעבגיצ ; 7

4 255, 

 ט"כ) דוד-יכררמ רעטױעטשדנַארּב
 . ןיא .ּבעג ( - 1928 /ץש --1844 טבש
 ןיא טָאה .עיצילַאג ,(8126560) לגירּב
 רעּבָא ,ןּבירשעג טינ לָאמנײק שידיי

 "רעד עלופרָאמוה ,עקיטּפַאהרָאװ ענייז

 ןשידיי םעד סיוא רעדליּב ןוא ןעגנולייצ

 םּתעשּב ןּבָאה סָאװ ,עיצילַאג ןיא ןּבעל

 -יערּבעה רעד ןיא עלָאר ַאזַא טליּפשעג

 =יטנַא רעד ןיא ןוא רוטַארעטיל רעש

 ךיוא ןענייז ,גנוגעװַאּב-הלּכשה רעשידיסח

 =רעּביא רעשידיי ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 ,עשרַאװ ןיא רעדָא ענליוו ןיא גנוצעז
 ןעניישרע ןגעלפ יז יװ ךיײלג -- טפָא

 ּב 2 ענייז ."רהשהח ןיא לַאניגירִא ןיא

 (1890 ,עקָארק) 'יּב ,ד .מ ירוּפס לּכ

 ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא עלַא ןענייז
 סלַא םרָאפכוּב ןיא סױרַא ןוא שידיי
 :וּב ןיא גנוטייצ רעשידיי ַא וצ עגַאלייּב
 "םיתמה תיחּת/ ריש ןייז ,טשערַאק

 ןיא יקצעניל ,י .י טצעזעגרעּביא טָאה
 רעטעּברַאטימ רעד



 : 409 'ו *?קסװַאלסַארּכ -- ןיײטשנָארּב = רעטדעטשדננגרּב 407

 :רעּביא טָאה ןַאמרעדור חספ "רחשהז ןופ
 םיריש עשיריטַאס ס--ּב עלַא טצעזעג
 ןיא ןּבעגעגסױרַא ייז ןוא שידיי ףיוא
 עקינײא .,(6) עשרַאװ ןיא  םרָאפכוּב
 סױרַא ךיוא ןענייז ס--ּב ןעגנולייצרעד
 ,ןּבַאגסױא ערעדנוזַאּב ןיא שידיי ףיוא

 / ?ּבעה ןיא) "םולח רעכילקערש רעדא י
 ?נעזָאר ג"פ ;"ץיװָאזיק יכדרמײ שיער
 ,(32 ז"ז ,ענליוו ,רעצעזטפירש ןוא ץנַארק
 (םָאר ג'פ) "ןיציּבר עטּבילרַאפ אידח
 ,דנַא .א

 ןג"סרת ,עקָארק ,"םיעושעש חול, :1ׁׂש ,9

 ונתורפס, :ע"רּת ,עשרַאװ .2,2 יבתּכ לֹכ,
 "הריפצה , ,ןוראב ר"ד ןג"ערּת ענליװ ,?השדחה

 ,?רעטעלּב עשירארעטילע
 ןייז וצ ןעלקיטרַא

 ,ירגה השנמ ;ד"ערּת

 }.ּב ןופ גנולײטטימ עטַאװירּפ
 ,יײליּבוי ןקירעיי0

 14/וז) .מ .א לאקוחי ןײטשנָארּב
 :ָאװַאנ ןיא .ּבעג ( ---+7
 ;גַאװעגסיױא 1913  ,עיּבַארַאסעּב  ,ץילעס
 :רַא ןַא ךַאפ ןופ ,עדַאנַאק ןייק טרעד
 רעד ןיא טקורדעג 1916 טניז ,רעטעּב
 :יוו ןוא ָאטנָארָאט ןופ עסערּפ רעשידיי
 ךיוא ,ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל געּפינ
 םרָאפכוּב ןיא ,"עלעשנעמ ןיילק סָאדח פ"א
 ןיא רעדיל -- "ןעצטילּבז :  ןבעגעגסױרַא
 ן"ז ,1917 ,געפיניוו) ןזרעפ ןוא עזָארּפ
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 לײטנָא ןטימ ךיוא ,רעדליּב ןוא רעדיל-
 ג"פ) יקסלַאג .ה ןוא רעללימ .מ ןופ
 2לעוװ ייווצא ;(32 ז"ז ,1918 ?געּפיניווק
 :רָאװעגנָאװ ט"א רעדיל ךֹוּב ַא -- "ןעט
 ןופ טפלעה עט:2 יד) "ןעמולּב ענעפ
 ןופ -- "טפַאשקנעּב ןוא ןז;/ ט"א ךוג
 ,1919 ,ג"פ רעּבלעז רעד ; רעלימ יכדרמ
 יד ןופ רעדליּב יד טימ ,947 112 ז"ז
 ,עינרָאפילַאק ןיא 1923 טניז (ןרָאטװַא

 --1864 13/ש|) אּבא יקסווַאלסַארּב
 1925 19/א =
 ַא ,לארׂשי ,רעטָאפ ןייז ,ּבוג רעוװעיק

 טצעּזעגרעּביא

 ,דנַא .א "ןעניּב -
 ןטס:187 ןפיוא זיא "גנוטייצ:סקלָאּפ עשידיי |
 - ;נַאניּפ ּבילֹוצ ןעגנאגעגרעטנוא רעמונ

 ,לָאּפסירָאּב ןיא .ּבעג (

 דיי ַא ,רעלדנעה:האובת ַא ןוא רָאטַאדנערַא
 עג טָאה ,םורפ שידָאמטלַא ןוא ןדמל ַא
 ןענייז עכלעוו) םיריש עשידיי ןּבירש
 ס--רּב ןיא ןרָאװעג .טקורדעג רעטעּפש
 םָאֹטַא ןעוועג זיא רעטומ יד ; (גנוטייצ
 לאומש 'ר ןיּבר ןשידיסח םעד ןופ רעט
 רָאי 8 זיִּב ,וָאשטשעשור ןיא ץרַאװש
 .עיזַאנמיג טקידנעעג ,רדח ןיא טנױעלעג
 ;גײרַא ןרַאפ ,,ּבוג רעװַאטלָאּפ ,ןעּבול ןיא
 :ערַא טעטיסרעווינוא רעװעיק ןיא ןטערט
 יד טימ ןעגנויצַאּב ענייז ּבילוצ טריטס
 ןייק ןפָאלטנַא - ,ןזיירק ערענָאיצולָאװער
 - יב טקיטפעשַאּב ןעוועג ואוו ;עקירעמַא
 סלַא בור סָאד ,ןטעּברַא ענעדײשרַאפ
 .ףָאטקָאד סלַא טקידנעעג 1889 ,רעצעז
 גָאנרושז  ןייז .ןבױהעגנָא ,ןיצידעמ ןופ
 ןענָאטעילעּפ טימ טײקיטעט עשיטסיל
 'ױעשיסור רעד ןיא ןענעדנָאּפסערָאק ןוא
 רעד טימ ;דנַאלסוריםורד ןופ עסערּפ
 ןדנוּברַאפ רע זיא .צסערּפ רעשידיי
 גַאיצָאס רעשידיי רעטשרע רעד ךרוד
 - ףעדח-- עקירעמַאי ךיא גנוטייצ רעשיטסיל
 ,יגנוטייצ:סקלָאפ | .רעשידוי רעקרָאי:וינ
 ןופ 1886 ינוי ןטס:25 םעד טעדנירגעג

 ,ןטסילַאיצָאסה עשידיי עגנוי ייוְוַע יד |

 - םיא ןּבָאה עכלעוו ,רָאטנַאק ןוא סקורּב |
 :גייא רענדער ןוא רעוט:רעטעּברַא סלַא
 ןייז בילוצ ןוא רָאטקַאדער רַאפ ןדַאלעג
 סלַא ןּבעגעג םיא שידיי ןענעק ןכַאװש
 . ןיא .ץנימ השמ ר"ד .רָאטקַאדערטימ
 גנוטײצ רעכעלטנכעװ רעקיזָאד רעד
 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז טּפױהרעד ,ּב טָאה
 ןבירשעג ,גנולײטּפָא רעטעּברַא רעד
 עשימָאנָאקע  ןוא עשיטילָאּפ רעּביא
 ךיוא ןוא רעטַאעט ןשידיי רעּביא ,ןגָארפ

 סזָאצנַארפ לימע:לרַאק
 יד, סווערַאסיּפ  ,יװָאנרַאּב ןופ ןדיי יד;

 ףעקרָאײינז יד ןעוו
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 ןַאד ןיוש) .ּב זיא ,ןטייקירעווש עלעיצ
 ?ס ע רּב ןעמָאנ ןטרעדנעעג םעד רעטנוא
 רעיינ ַא ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג (יול
 רעד, גנוטייצ רעשידיי רעכעלטנכעוו
 ַא ןופ ןּבעגעגסױרַא ,יןרעטשנעגרָאמ
 םירפא טימ שארּב ןלַאקידַאר עּפֹורג

 רעטעּפש םעד ןוֿפ רעטָאפ םעד) ןָאדנָאל
 טסילַאיצַאט ןשינַאקירעמַא:שידיי ןטמירַאּב
 עירפ סלַא טּפיוהרעד ,(ןָאדנָאל ריאמ |

 יד ןשיװצ םולש ןכַאמ וצ ענוּבירט
 ןטסיכרַאנַא עקילנּפמעקַאּב ךיז ףרַאש
 "ןרעטשנעגרָאמ רעד" ;ןטסילַאיצָאס ןוא
 ףַאונַאי ןטס427 ןופ זולּב ןענישרע זיא
 ,(ןרעמונ 23) 1890 ינוי ןט0:20 זיּב
 סרעטַאפ יד רעטעּברַאטימ טלַא קידנּבָאה
 ןיא קיטסילַאגרושז רעשידיי ועד ןופ
 ץפַאי י ,םױּבנענַאט רנבא יו ,עקירעמַא
 רעמ ץלַא גנוטייצ יד טָאה רעכלעוו)
 סירָאמ ,(םויכרַאנַא םוצ טעווערעקרַאפ
 ;עז ,ג ,ווָארַאטָאלָאז ללה ,יקסוועשטניוו
 ןֿכָאנ ,דנַא .א ןָאסירעמ ר"ד ,שכיוָאקיל
 זיא "ןרעטשנעגרַאמז ןופ גנאגרעטנוא

 רעשיטַארקָאמעד:לַאיצָנס רעד ןעוועג 3
 :עדנירגעג ןַאד רעד ןופ ױָאטקַאדערטימ
 דוד טימ ןעמַאװצ ,תש .א .9+ רעט
 רעד ןעוועג זיא רעכלעװ ,טדַאטשלעדע
 רעד ןיא ןטסיכרַאֿנַא יד ןופ רעיײטשרָאפ
 ,רעטכָאט ס--ּב .-- ,טפירשטייצ רעקיזָאד
 :שידיי עטנַאקַאּב ַא זיא ,יולסערּב עיּפָאס
 ,ןירעגניז עשינַאקירעמַא

 ײרַא רעׂשידיא רעד ןֹופ עטכישעג , ,ןיגרוּב
 ,?גנוגעװַאּבײרעטעּב

 1912 טנז טָאה -- האל עדיױרּב
 ,טסערּפ רעשידיי רעד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ
 ,ָאגַאקיש טרָאנױאװ ריא ןופ טּפיױהרעד
 ןיא סױרַא ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא ייר ַא

 -- םינּפ רעתמא רעזנואא ט"א םרָאּפכוּב
 :עישרעפ רעּביא ןעקילּברעּביא עשיטירק
 רעגיטנייה רעד ןופ עדנעטשנעגעג ענעד-
 ?בייא ,(228 זיז ,1921 ,ָאגַאקיש) ײטַײצ

 ,סעדנעגעל עשידיי רענליוו עיר

 ןוא ןעיורפ :ןעגנוליײטּפצ 7 ןיא טליײטעג
 =ןעילימַאפ ,הנותח ןוא ךעלדיימ ,סרעטומ
 עב ענעדעישרעפ ,גנוהיצרע ,ןעּבעל

 .עכעלנעזרעּפ ,ןעמזירָאֿפַא ,ןעגנוטכַארט
 ַא טימ ,ןירעסַאפרַאפ יד ,ןעגנורהַאפרע
 דנַאטשרַאפ ןשיטירק ַא ןוא גיוא ףרַאש
 .ןופ ןעגנונײישרע עוװיטַאגענ יד רַאֿפ
 ,עקירעמַא ןיא רעגייטשסנּבעל ןשידיי
 םעד ןגעק סױרַא ףרַאש רעײז טערט
 ?טסוּפ ןייז ,חוד ןשידיי ןטריזינַאקירעמַא
 הוואּת רעד ןגעק ,ץנעגילעטניאמוא ,טייק
 ןכעלרעסיוא וצ יורפ רעשידיי רעד ןופ
 טײקנזָאלעגּפָא רעד ןגעק ,קיש ןוא ץֹוּפ
 םעד ץָארט ןיוה םעד ןֹופ ץומש ןוא
 ,ווזַאא לּבעמ ןקיטרַאסיורג

 ידי, ןיא ,"טקנצד סָצװ ,יורפ ַא , ,רמרמ .ק
 | ,1921 ע1|| ,"דרָאקער ןֹפֹׂש

 --1880 םורַא) קחצי םעדיורּב
 שעלַאּב ַא ןיא ענליוו ןיא ,ּבעג (

 רדח ןיא טנרעלעג ,עילימַאּפ ױַעשיטַאּב
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,הבישי ןוא
 ןיא רעטעּפש ןוא גנוגעװַאּב רעשידנוּב
 רענליװ יד ןיא .,רעשיטסינויצ רעד
 "טייצ יד/ ,"דניירפ רעזנואא ןעגנוטייצ
 טײצ וצ טייצ ןופ ןּבירשעג ,דנַא ,א
 עס ַא ךיוא יו ,ןעלקיטרַא עשיטסינויצ

 פר ןמ

 ןופ ןעּבעל סָאד סיואע עמַארד ַא טסַאפ
 ןיא ןייטש ַאז ט"א "סעברעטסקע עשידוי
 ןיא ,1911 ענליו ,"טסנוקח ג"פ) "געוו
 י"א ןייק ןרָאפעגרעּבירַא 1924 ,(ןטקַא 5

 -- 1879 וומֹּתת אביקע םעדיורּב
 ?ןבואר ןופ ןוזנרעדורּב (

 רעוועיק ,ליּבָאנרעשט ןיא ,ּבעג .ּב רשא
 רעד ןיא טיצ עצרוק ַא טנרעלעג .בֹוג
 רעד ןיא ,הבישי:סעלײמַאר רענליוו
 =ַאק 1904 ,שיערּבעה ןיא ןּבירשעג טנגוי

 046820818 !(ץקמסקפ ןיא טרידנַאּפסער -

 ןעגנולייצרעד עכעלטע ןּבירשעגנָא ןוא
 =ירַעמַא ןייק ןפָאלטנַא 1906 ,שיסור ןיא
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 טעּברַאעגטימ טײצ עצױוק ַא ואו ,עק

 -- 1912 ,?טײהרַאװק סרעללימ ,ל ןיא

 ,יטלעוו רעטײּברַא רעשידיא? רעד ןיא

 שער ןוא ןּבעגעגסױרַא 15--1914 ,ָאגַאקיש

 -- טצעלוצ ןוא עכעלגעט יד טריטקַאד

 ןיא "עסערּפ עשידיא/ צכעלטנכעוו

 =קַאדער -- 1919 ,ירוסימ ,סיאול:טנַאס

 ,"געוו רעדא גנוטייצ עכעלגעט יד טריט

 ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,טיָארטעד

 :עּברַא ןופ ןַאגרָא) "דניירפא ,"טפנוקוצא

 "טלעװ רעײנש רעד ןוא (גניר:רעט

 יב ןוא ינדיס שידיי ףיוא טצעזעגרעּביא

 םךירט םעד ןופ עטכישעגװ סּבבעװ

 גרָאעג ןוא (לייט ןט:2 םעד) "םזינָאינוי
 ןיא עלוש עשיטנַאמָאר יד; סעסעדנַארּב

 :סיוא:סעדנַארּב רעד רַאפ) "ךיירקנַארפ
 קרָאײװינ ,לעזיימ סקַאמ ג"פ ןופ עּבַאג
 ,תעד=רּב ;ןעמינָאדװעסּפ ענייז ,(12
 1922 טניז ,ןינעפ .ק ןוא קרַאטש ;י

 ?רעטעּברַאק עשידיי יד טימ ןדנוּברַאפ
 .עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט ןיא ײןלושץרּפ?גניר

 לולא 'כ) רשא-ןבואר סעדיורּב
 .ענליוו ןיא .ּבעג (1902 ירשּת ז"י--+1

 .ױליע ןַא רַאפ טמָשעג זייוװדניק ןיוש
 ןוא ס"ש ןיא רָאלק ןעוועג רָאי 12 וצ ןוא
 .עגנָא ירפ .םיקסוּפ
 ןּביירש וצ ןּביױה

 2יל רעד ןיא ןוא
 =יּבעד רוטַארעט
 2רֵא טימ טריט
 רעּביא ןעלקיט
 תד ןופ םינינע
 סלירּב לאיחי ןיא
 ןשיטקָאדָאטרָא

 ?רַאטש רעד רעטנוא ,69---1868 "ןונבלהז

 וצ סמולפנעיליל ,ל .מ ןופ העּפשה רעק

 ןעלקיטרַא עטכעלטנפערַאפ טייצ רענעי
 ?עיגילער ןופ טייקידנעווטיונ רעד ןגעוו
 עריטַאס ַא ןּבירשעגנָא םרָאפער רעז

 .(1870 ,"ץילמה) "תומה תחא העש חישא

 12 . סעדיורּב

 "היסורּב לארשי ירפוסח לקיטרַא ןא ןוא
 עשיערּבעה יד ןופ ןּכַאגפױא יד ןגעוו)
 ,(1870 "למרּכהװ ןיא ,רעלעטשטפירש

 :פיוא יד םיא ףיוא ןגיוצעג ןּבָאה סָאװ
 ןייק קעװַא רע זיא 1873 ,טײקמַאזקרעמ
 ענייז ןרעהעג טייצ רענעי וצ .עשרַאװ
 שיערּבעה ןיא ןעגנולייצרעד עטשרע
 ןוא ("רחשה? ןיא ,"הינפצ תיּב ירּתסמי)
 ?ַאטישז) "קינעמיַאּפװ רעד--שידיי ןיא
 ןייק ןעמוקעג רע זיא 1876 ,(1874 ,רימ
 ?טימ רעד ןעוועג זיא רע ואוו ,גרעּבמעל
 רקוּבה/ לַאנרושז םעד ןופ רָאטקַאדער
 ?ער טָאה רעּבָאלטַאג ,ּב ,א סָאװ) "רוא
 ןקורד טזָאלעג ןוא ענּבוד ןיא טריטקַאד
 :ָאה ןקיזָאד םעד ןיא ןיוש ,(עיצילַאג ןיא
 :עג .ּב יא הלּכשה ןייז ןופ דָאירעּפ?קינ
 רעד תעשּב ;שידיי ןופ רעגנעהנָאַא ןעוו
 ןוא ןעניקסנעלָאמס ץרּפ ןשיווצ קימעלָאּפ
 סױרַא ףרַאש .ּב טערט ,רעּבָאלטָאג ,ּב ,א
 יד ןצ) גנוקרעמַאּב סניקסנעלָאמס ןגעק
 ןיא ,"תרוקּבהו לגרההפ לקיטרַא סנָאזענ
 רעטעדליּבעג ַאז זַא ,(1ש ,ו"לרּת ,"רחשהז

 טּבײרש ןוא -- ןורשּכ:לעּב ַא ,שטנעמ
 ןיא  ןטסַארטנָאק ייווצ ןענייז .,ןָאגרַאשז
 *ער ןיז ןיא ןוא ,"טקעיּבוס ןייא

 "הריש קרּפײ סעלעדנעמ ןגעוו עיזנעצ |
 ןיא) "רַאדנעלַאק ןעכילצונ םעד; ןוא

 רעד (52--51 זיז ,ז"לרּת "רוא רקוּבה;

 ?טפירש=הלּכשה עטמירַאּב עלַא רע טנַאמ
 ףיוא ןָא טזייו ןוא שידיי ןיא רעלעטש

 ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ גנוקריוו רעד
 רעד ןופ גנוטיירּפשרַאפ רעד רַאפ

 ץוחַא .ּב טָאה "רוא רקוּבה; ןיא ,הלּפשה

 םרָאפכוּב ןיא) םירוּפיס ערענעלק ײר ַא

 (1886 ,"םירענ םע םינקזװ ט"א סױרַא
 ??םייחהו תדהז ןַאמָאר םעד טכעלטנפערַאפ

 רעד ןופ קרעװ עטסעּב יד ןופ סנייא

 ןיא ,רוטַארעטיל:הלּכשה רעזעיצנעדנעט

 ןופ ןעעדיא עשירָאטַאמרַאפער יד ןכלעוו

 =רַאפ רעייז ןענופעג ןּבָאה םולּבנעיליל ַא
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 | ,לאומש ,דלעה:טּפיוה םעד ןיא גנורעּפרעק
 עקידגקירד יד ןגעק ּפמַאק ַא טריפ סָאװ
 סע טָאה ,"ךורע ןחלושז ןופ םירוסיא
 רעײז ןיא םיליּכשמ יד טרעטסײגַאּב
 ּבילוצ ,םזיטנַארוקסּבָא םעד ןגעק המחלמ
 ?רַאפ ,ּב טָאה ןרעּבָאלטַאג טימ םיכוס כיס
 :עגקירוצ ןוא "רוא רקוּבהז םעד טזָאל
 טכעלטנפערַאּפ ,ענליוו ןייק 1881 ןעמוק
 =רַא ןַא "םיחרּפ ןגק ּב"מז סחזמ .י ןיא

 ?פרַאש ַא ףיוא סיוא טכַאל רע ואוו ,לקיט
 תרהט ןופ רעגנעהנָא יד ןפוא ןקיניז
 יד ןּבעלוצפיוא טרעדָאּפ ןוא ןושלה
 יז ןרעכיײרַאּב ךרוד ךַארּפש עשיערּבעה
 ןופ ןעמוקפיוא םייּב .רעטרעוו עייג טימ
 ןופ רענייא ןרָאװעג ,ּב זיא ןויצ:תּביח
 :ַאּב רעיינ רעד ןופ רעּפמעק עטסייה יד
 ןַא טריפעג רע טָאה 84--1882 ,גנוגעוו

 עינעמֹור ןיא י"א בושי רַאפ עיצַאטינַא
 ןּבעגעגסױרַא ךיוא קעוװצ םעד וצ ןוא
 טפירשטייצ עשידייַא טשערַאקוּב ןיא
 ?רַאפ וצ ןעגנואווצעג ,(1882) "תידוהי,

 ןגעק ןצעזעג יד ּבילוצ עינעמור ןזָאל
 :עגרעּבױא רע זיא ,ןדיי עשידנעלסיוא
 טָאה רע ואװ ,גרעּבמעל ןייק ןרָאפ
 ףיוא ןטפירשטיײצ ײרַא ןּבעגעגסױרַא
 "תודהיהפ ןֹוא "םירופס דקעװ) שיערּבעה
 ןוא (1890 םישדח 9 -- "ןמזהח ,7
 =נכָאװ) "רעקעווא ןוא ילמְרּכז--שידיי
 :טסע יד ּבילוצ טָאה סָאװ ,1894 טַאלּב
 ןײגסױרַא טזומעג תונקת:עסערּפ עשיכייר
 ,ןעמָאנ ןקידנעטש ןײא רעטנוא טינ
 הנוק ףיוא ךיז רע טָאה עיצילַאג ןיא
 דער רעטרעטסײגַאּב סלַא ןעוועג םש
 :ַאֹּב ,ןויצ-תּביח ןופ ןויער םעד רַאֿפ רענ
 טייצ רעד רַאפ ,טנגוי רעד ייּב סרעדנוז
 :עלעּב ײר ַא ןּבירשעגנָא ךיוא רע טָאה
 ןטסעּב ןייז םכותּב ,קרעװ עשיטסירט
 רע ואוו ,(1888) "תוצקה יּתשִז ןַאמָאר
 רעד ןשיװצ טקילּפנַאק םעד טרעדליש
 טלעוו רעשידיי רעשילַאכרַאירטַאּפ רעטלַא

 ?נדיי םעיינ םעד ןופ רעײטשרָאפ יד ןוא
 .רעד ףיוא ןסקַאװעגסױא זיא סָאװ ,םוט
 םולש טװּורּפ ןוא ,רוטלוק רעשיעּפָארײא
 ?טרטסקע ייווצ עקיזָאד יד ןשיווצ ןכַאמ
 ןעגנולייצרעד עשידיי ענייז ןופ .ןעמ
 חרב טכעלטנפערַאפ א"צ רע טָאה
 ?עפָאלטנַא זיא בקעי איו רָדֹוא בקעי
 --(?) עּבַאגסױא עט:2 ;ד"מרּת ,עשרַאװ)
 ,(1895 ענליו ,"הטילּפ יד טכַאמעגז
 יא {/ ?דניירפזיוהפ) "קילגמוא סָאדװ
 :ָאלז .ט ןופ שטייד ףיוא טצעזעגרעּב
 סערגנָאק ןשיטסיגויצ ןט41 ןכָאנ ,(יטסיצ
 זיא ןוא ןיו ןיא טצעזַאּב ךיז רע טָאה
 רָאטקַאדער רעד טייצ עסיוװעג ַא ןעוועג
 ןַאגרָא ןכעלטנכעוו ןשיטסינויצ םעד ןופ
 רַאונַאי טניז) "טלעוו ידח שידיי ףיוא
 בלַאה ןבירשעג טָאה רע ואוו 0
 :רַא עשיטסיצילּבוּפ ןוא עשיטסירטעלעּב
 א"צ ,סעמעט עשיטסינויצ ףיוא ןעלקיט
 יר ןמלז 'ר ױזַא איווח השעמה-רוּפיס ַא
 רעד רַאפ ,"טסינויצ ַא ןרָאװעג זיא סרעג
 רעד וצ טפירשטייצ רעד ןופ גנולעטש
 :קַארַאכ רעייז בגא זיא ךַארּפש רעשידיי
 "שידויז ןעלקיטרַא עירעס יד שיטסירעט
 עטסעּב יד ןופ עגייא ,(ידוי אז טעמתחעג)
 ןופ ןעגנוקידייטרַאפ עטסמערַאװ ןוא
 ןיא טָאה םינָאדװעסּפ רעּבלעזרעד) שידיי

 ןזיװעגנָא ?ןעיצילַאג סיוא ףעירּבא ענייז
 רַאפ שידיי ןופ טייקיטכיוו רעד ףיוא
 יייַארַאפ ןוא ןריזינַאגרָא וצ קעווצ םעד
 ,ןדיי רענַאיצילַאג טזױט 800 יד ןקינ
 -- ןעדער ןוא ןעלהיפ ,ןעקנעדע סָאװ
 ןופ קורדּפָא רעטַארַאּפעס סלַא ,("שידוי
 סױרַא זיא "גנוטייצסקלַאפ רעשידויז רעד
 ?דנַאפלַאנָאיצַאנ רעדח רושָארּב ס -- ּב
 עקָארק = עשרַאװ ,?גנודליּב:סקלָאפז גיפ)
 ןיא קידנּבעל ,דנו=ענ קידנעטש--(2

 ,טױנ רעלעירעטַאמ רעטסרעווש רעד

 :יצ ןייק קידנּבָאה טינ לָאמנײק טעמּכ
 ַא ןופ ןּברָאטשעג .ּב ןיא ,וליפא רעמ
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 סּבערק

 .ןיוו

 .ירב ,ר ;לארשי רצוא ;{ׁש ,2:9 ,גרעּבניצ

 ,ןיקדירפ ,א !ינויצ ןוקיסקל ;-ףסאיחא , ,ןינ

 340 ,2237 ז"ז ,"עכָאּפע ןייז ןוא רעּבָאלטָאג

 ןיא לָאטיּפש ןשידיי םעד ןיא

 ( -- 1816 ?ןןא) רוד ןיורּב
 / ןוז סלַא ,ודָאל ייּב ,ווָאקרָאזָא ןיא .ּבעג
 ןכָאנ ןעמָאנַא דיסח רעקצָאק ַא ןופ
 ןוא (לדוד 'ר ,ןיּבר רעקצָאק ןטצעל
 וצ ןיוש טיונ ּבילוצ רעּבָא ,ןדמל ןסיורג
 קירּבַאפ ןיא ןײגקעװַא טזומעג רָאי 1
 קידנטעּברַא ,ןא רעּבעװ סלַא ןײרַא
 ,תעל:תעמ ַא העש 16--15 ןרָאי עקילָאמַא
 וצ ךיז טיקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ
 שידיי ,טנעיילעג ךס ַא רַאפרעד .,ןענרעל
 רעטָאפ ןופ טנרעלעגסיוא ךיז ןּביירש
 רָאי 15 וצ .לקנעּב ַא ףיוא טיירק טימ
 סָאװ ,סעידָאלעמ טימ ךעלדיל טסַאפרַאפ

 ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג גנַאל ךָאנ ןענייז
 :סיוא ןילַא ךיז ןופ רעטעּפע ,לטעטש
 ןליֵּכַא ןוא שטייד ןענעײל טנרעלעג
 .עשטייד ןּבײרש ךיוא טוװורּפעג ,שיסור
 רעד טימ טנעֶלַאֹּב ךיוא ךיז ,ןזרעפ
 :הבישי ַא קנַאדַא רוטַארעטיל רעשיערּבעה
 .שטייד טנרעלעג רַאּפרעד ןעמעוװ ,ווחּב
 2עקח ןײז רַאפ ,קיטַאמַארג עשיסור ןוא
 רעטָאפ ןעמורפ ןייז ןופ טזומעג "ץכענ
 ?םעשַאּב ,עקירעמַא ןייק 1903 ןכױלטנַא
 רעשידיי רעד ןיא רעּבעװדייז סלַא טקיט
 1905 טניז .ןָאסרעטעּפ טָאטש-רעּבעװ
 "ךלָארעה ןעכילגעט? ןיא טכעלטנפערַאּפ
 :רָאער רעטעּפש) ןילַאמרעה .מ ןופ ר"א
 ,ל ןופ ר"א ?טײהרַאװח ןיא טריזינַאג
 "סטרעוורָאפװ ןיא ךָאנרעד ןוא (רעללימ

 עכעלטע ןפירשטייצ ערעדנַא עקינייא ןוא |
 :ליּב ןוא ןעגנולייצרעד עצרוק טרעדנוה
 יד ןופ ןּבעל טעד סיוא--בור סָאד ,רעד
 ?ימיא ענירגּבלַאה רעדָא ענירג עשידיי
 ןופ לַאװסױא ןַא .עקירעמַא ןיא ןטנַארג
 טימח ט"א םרָאפכוּב ןיא קרעװ ענייז
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 ?העצרע ןוא רעדליּבײ) "ץרַאה ןוא גיוא
 רעסַאפרַאפ ןופ ןעּבעגעגסױרַא ,"ןעגנול
 ערעסערג יד ואוו ,(304 ז"ז ,1922 י'נ
 ףליִׁש ,"ּפַאש-ּבעװ םעד םורַאז ,גנוליײטּפָא

 .רעּבעװ עשידיי יד ןופ ןּבעל סָאד טרעד
 ןײז ןיא טרעטשעג ןרָאי עטצעל יד
 =בֹוט ךרוד טיײקיטעט רעשירַארעטיל
 / ףַאּפ שוח םענייפ ַא קידנציזַאּב -- ,טייק

 ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ יד
 ןיא ןעלקיטרַא עקינייא .טכעלטנפערַאפ
 ?קעד רעד ר;ּביא 18--1917 יש ,א .פײ
 רעד ןוא טכעלשעג ןלעטימ ןופ עיצַאניל
 ,שידי ןיא רעטרעוװרָאפ ןופ עיצקער
 עטלצרָאװעגנײא יד ןגעק קידנטערטסױרַא
 -- .טרּפ םעד ןיא ןזיירג עשירעמשטייד
 ,רעיעּבעלּפ ַא :ןעמינָאדװעסּפ עגייז ןופ
 .רעקצָאק םוחנ ,רעּבעװ רענַאסרעטעּפ ַא

 ןופ תמא ןוא ןעּבעל ןופ תמא , ,רעגינ .ׁש

 : ,1923 "גָאט, ן"טסניוק

 -- .פ קירנע ןייטשניורּב
 =ללּכ ןוא טסיצילּבוּפ רעשידיי:שינעמורה

 =ינויצ רעד ןופ רַאטערקעס סלַא .,רעוט
 שרַאפ ךיירקנַארפ ןיא עיצַארעדעּפ רעשיטס
 1/011924/0016 הסטזמג/װס ךֹוּבַא טכעלטנפע

 קיטסישידיײ ֹוצ .64 |ג 4468004 6

 רַאפ עיצַאטרעסיד ןייז תוכייש ַא טָאה
 רע ואוו 206016 469 220469 6114065 רעד

 14 מו6596 ןט1/ס 68 -- (טרידוטש טָאה

 טרירטסיגער ןרעװ סע ואוו ,,6::20
 יז סָאװ ,ןטפירשטייצ עשידיי בור סָאד
 - יעינעמור ןיא סױרַא ןענ

 --1864 זומּת ב"י) םחנּפ ןיימשניורּב
 ,עינעמור ,סַאי ןיא .ּבעג (

 יד בילוצ טָאה רעטָאפ ןייז ןיהואוו
 טרעדנַאװעגנײא דנַאלסור ןיא תופידר
 ןַא ןיא ןגיוצרעד ךיז ,עיּבַארַאטעּב ןופ
 םימש םשל תקולחמ ןופ ערעפסָאמטַא
 םעד ןוא ,דגנתמ ַא ,רעטָאפ ןייז ןשיווצ
 =תיּב ןיא טנרעלעג ,דיסח ןסייה ַא ,ןדייז
 *עגסיוא ךיז הווצמ:רּב ךָאנ ,שרדמה
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 רעירפ רעד ןיא ,יירערעיומ טנרעל
 ךיז ןוא שרדמה:תיּב ןיא טנרעלעג טייצ
 רעשִיערּבעה רעד טימ ןּבעגעגּפָא קרַאטש
 ?סערָאק 1885 טניז ,רוטַארעטיל=הלּכשה
 ךיוא ,"הריפצהא ,"דיגמהז ןיא טרידנָאּפ
 ?סערָאק ןרָאװעג 1901 ןיא ,"ץילמהח ןיא
 עשידיי ידח ןופ עינעמור ןופ טגעדנַאֿפ

 ךיוא טרָאד טקורדעג ,י"נ ןיא "ןעטְעזַאג
 2צרַאװש ןופ שינעמור סיוא ןעגנוצעזרעּביא
 :ייליִבוי ןיא ,1909 ,ןעגנולייצרעד סדלעפ
 :עגַאט ןעשידייז רעקרָאי;ינ ןופ רעמונ
 ?יאװ לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ "טַאלּב
 :ײצ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד רעּב
 ?עגַא טָאה סָאװ ,"עינעמור ןיא ןעגנוט
 רַאפ לַאירעטַאמ סלַא סערעטניא  ןסיוו
 .עינעמור ןיא שידיי ןופ עטכישעג רעד
 רעטשערַאקוּב ןיא טעּברַאעגטימ ךיוא
 ,"טפנוקוצ עשידיא ידי ןוא "ץעויהח
 ןרָאטקַאדער ןוא רעדנירג יד ןֹופ רעגייא
 ןוזח* טפירש:שדוח רעשיערּבעה רעד ןופ
 ,"ץיקמהז רעטעּפש ,"דעומל
 :ָאנטע:שירָאטסיה ןשידי ןופ דילגטימ
 ןיא ?שַארַאּב סוילויח ןייארַאפ ןשיפַארג
 ,רעדורּב רערעטלע ןייז -- ,טשערַאקוּב
 ,(1858 בא ח"ר .ּבעג) .ֹּב לדנע מ:םחנמ

 רעלעטשטפירש רעשִיערּבעה סלַא טנַאקַאּב |
 /"ןורּכז רפסח םיא ןגעוו עז) ן"שבמ ּפ"א
 ןיא טָאה ,(.דנַא .א 9 ,חינויצ ןוקיסקלח
 רָאי ּבלַאה ַא ייּב ,ןּבירשעג ןטלעז שידיי
 רַאפ טפירשטייצ ַא טריטקַאדער

 סַאי ,"דניירפסקלָאפ רעשידוי רעדח י"א
 ?עגרעּביא ךיוא ,שטייד:שידיי ןיא ,7
  סירָאמ ןופ םיריש שיערבעה ףיוא טצעז

 .דלעפנעזָאר

 --1869) לכימ-ןרחא ווָאכורַּב
 ןוז סלַא ,ענליוו ןיא .ּבעג (

 :ָאלָאװ רעד ןיא טגרעלעג .בר ַא ןופ
 הכימס ןעמוקַאּב 1893 ןוא הבישי רענישז |

 ןיא ןנחלא:קחצי 'ה ןופ תונּבר ףיוא
 לּפוטמ-לָעּב ַא ןיוש ,רָאי 30 וצ ,עגוװָאק

 ,"טפנוק | רעוויטקַא

 בושי

 .וקעגנָא רע זיא ,רעדניק ןוא ּבייװ טימ
 ואו ,טעטיסרעװינוא רענרעּב ןיא ןעמ
 רעּבָא עיפָאסָאליּפ טרידוטש טָאה רע
 ?םוא עלעירעטַאמ ערעווש יד ּבילוצ
 :עג טינ ןעמַאזקע:רָאטקָאד םעד ןדנעטש
 ןופ רַאטעױקעס ןעװעג רָאי 8 .טכַאמ
 ?רעד ,סעדָא ןיא טעטימָאק רעניטסעלַאּפ
 ןופ ק"צ םעד ןופ רַאטערקעס -- ךָאנ
 ןיא עיצַאזינַאגרַא רעשיטסיניצ רעד

 ךָארּבסױא ןְרַאפ טייצ עצרוק ַא ,דנַאלסור
 --.י"א ןיא טצעזַאּב ךיז המחלמ רעד ןופ
 עקיערּבעה ערעטסנרע יד ןופ רענייא
 :ימַאסָאליפ רעּביא ןבירשעג ,ןטסיצילּבוּפ
 םינינע עשיטסיניצ-לַאנַאיצַאנ ןוא עש
 ,ןטפירשטייצ עשיערּבעה ענעדייש רַאפ ןיא
 ,"ץראה ,"םלועה, ,"חלשהח ןיא בור סָאד
 =ברַאטימ רעקידנעטש ַא ןיא רע ואוו

 ןיא ןעלקיטרַא ענייז ,וו"זַאא ,רעט
 ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענײז שידיי
 23 עשידויז ,"דניירפא ,"טלעוו, ,"דויא

 "קלָאֿפ עשידוי סָאדװ רענליוו
 (12 ,3 ,מונ ,1906 ,"עיצַאלימיסַא ןוא תולגו)
 ?כוזַאּב .ןּבַאגסױא ערעדנַא עקינייא ןוא
 ןּבירשעג ךיוא רע טָאה ,ןליוּפ 1924 קיד
 ,"טגייה; ןיא ןעלקיטרַא רָאּפ ַא

 - ,ינויצ ןוקיסקל ;1ׁש 28

 -- 1873) ּבייל-קחצי שטיוָאכורַּב
 ?וָאק ,ןגָארױט ןיא .ּבעג (

 ןוא רדח ןיא טנרעלעג .טנגעג רענ
 רענרעּב ןיא טרידוטש רעטעּפע ,הבישי

 ןטימ 1906 טקידנעעג ,ןוא טעטיסרעווינוא !
 סלַא ענליוו ןיא טצעזַאּב ךיז ,ר"ד לטיט
 ןופ טייצ יד ,עיזַאנמיג סנֲהַּכ ןיא רערעל
 ,דנַאלסור ןיא טכַארּברַאפ המחלמ רעד
 =סיוא סלַא ,ענוװָאק ןיא ןרָאי עטצעל יד
 ןיא רע טָאה ,טסיערּבעה רענעכָארּפשעג
 עטשרע יד ןיא זיױלּב ןּבירשעג שידיי
 טייקיטעט רעשירַארעטיל ןייז ןופ ןרָאי
 ,"דוי ןיא םיריש עקינייא ץוחַא ןוא
 - "קלָאפ עשידוי סָאד/ ,1903 "ףליה; ּב"מז

)14( | 



 - 400 | וָאנורב --- ראגלוּפ-ןיורג -- שטיװָאכורַּב 409

 ּפָא ןַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה ,6
 רעד ןיא ןעּפיט עשידוי יד" גנולדנַאה
 ןרעמונ ייר ַא ןיא) ?רוטַארעטיל:טלעװ

 ןופ גנוצעזרעּביא ַא ןוא ((1900 ײדויז ןופ
 2וצ) "יולה הדוהי 'רח עמעָאּפ סענייה

 ןיא ,עיפַארגָאיּב סיולה טימ ןעמַאז |
 ,(ש1ו1--ש11 ,1902 "עילימַאפ רעשידוי , |

 ---1881 1/ןז}) השמ רַאגלוּב-ןיױרּב
 ,ַאמָאשט ףרָאד ןיא ,ּבעג (

 רָאי 10 זיּב ,ןרַאגנוא ,ַאשטָאגוא טַאטימָאק |
 יד ןיא רָאי 18 זיּב ,רדח ןיא טנרעלעג
 ןיא רָאי 3 ךָאנרעד ,תובישי עשירַאגנוא
 1910 ,רַאנימעס?רעניּבַאר רעטשעּפַאדוּב
 טכער ןופ רָאטקָאד לטיט םעד ןעמוקַאּב

 =וּב ןיא טַאקָאװדַא סלַא קיטעט זיא ןוא

 :נויִצ רעד ןיא טקילײטַאּב ,טשעּפַאד
 .המחלמ רעד רַאפ ,גנוגעוואּב רעשיטס

 ןשיטסינויצ םעד טריטקַאדער רָאי רָאּפ ַא
 ךיוא ןּבירשעג ,2:60 526ח06 ןַאגרָא
 שיערּבעה ןיא ןעלקיטרַא ןוא םיריש
 ,"םויה*י רעװעשרַאװ ,"הּפצמה, ןיא)

 :סורַא ,(,דנַא .א "הפקשה? רעמילשורי

 תודגא ךוּבַא שירַאגנוא ןיא ןּבעגעג
 ?עגרעּביא גנולמַאז ַא ןוא דומלּת ןופ |

 ט"א ץרּפ .ל ,י ןופ ןעגנולייצרעד עטצעז

6213 6162 .1 .1, 

 -- 1859 10/ט) ןָאמַאלּפ ווָאנורּב
 ,דַארגטעװַאסילעי ןיא ,ּבעג (4 11/טזז

 -נָאק רעװעשרַאװ יד טקידנעעג 2
 עכעלרעזייק יד -- 1891  ,עירָאטַאװרעס

 ןשיווצ ואוו ,ּב'טּפ ןיא עירָאטַאװרעסנַאק

 :ניּבור ןָאטנַא ןעוועג ןענייז רערעל ענייז

 1891 ילוי .ווָאקַאטרָאק:יקסמיר ןוא ןייטש
 סעיצַאדנעמָאקער טימ י"נ ןייק ןעמוקעג
 רעד ןעװעג ,ןייטשניּבור ןָאטנַא ןופ

 ןופ טנעגיריד --- דיי רעשיסור רעטשרע |
 ?ױרטַא ;י"נ ןיא רעטסעקרָא ןשינָאפמיסַא

 ןייז טימ ,שטנעמ-עמעהָאּבַא ןוא רעמ
 :קרעמ בגא) ּפָאקנּבײל ,טייקכעלרעסיוא
 (ןייטשניּבור ןָאטנַא ףיוא ךעלנע קידרעוו

 ,ןסעיּפ עשילַאקיזומ ,(660

 .סיוא ןַא -- גנודיילק רעוװיטַארָאקעד ןוא
 .,"דייס:טסיא; רעד ןופ רוגיפ עשילרעט
 רעד ןופ רעינַאיּפ ןעוועג זיא רע אוו

 ,ןטרעצנָאק טרישזנַארַא ,קיזומ רעשידיי
 טרינָאּפמָאק ,ןליּפש ןוא ןעגניז טנרעלעג
 =לעװ ןופ ,סעידָאלעמ רעדיל עשידיי וצ
 =עג רעלוּפָאּפ סרעדנוזַאּב ןענייז סע עכ
 :עּברַא .דנַא ,א ?ףַאלקשניױל רעדח ןרָאװ
 :ירג יד רעטנואק סקילַאיּב ,רעדילרעט
 םורַא טלמַאזעג ,וװײזַאא "ךעלעמייּב עקנינ
 ,רעדילסקלָאפ עשידיי ןופ סעידָאלעמ 300

 ט"א 50 זיולּב ןּבעגעגסױרַא עכלעוו ןופ
 :לעטימ ריפ --- רעדעילסקלָאפ עשידויז
 ,טנעמינַאּפמָאקַא ָאנַאיּפ דנוא עמיטש
 יב ,ּפ ןופ טרישזנַארַא ןוא טריזינָאמרַאה
 ---(1911 י"נ ,סיררעה ,ק סלרַאשט ג"פ)
 :ַאמ-גרוּבזניג ןופ ןטסקעט יד טימ עלַא3

 --תונורסח עסיורג עלַא ייּב ,גנולמַאז סקער
 .?גערּבוצנײרַא ווּורּפ רעטשרע רעד ךָאד
 םעד ןיא דילסקלָאפ עשידיי סָאד ןעג
 =רַאפ טָאה .זױה ןשינַאקירעמַא = שידיי
 קרעװו עשילַאקיװמ ײר ַא טסַאפ

 שילגנע ןיא טכעלטנפערַאפ יז ןופ)
 קוגץסז םגז- ןוא 106 2095404 טל76

 ןַא ךיוא
 :ַאמָארװ ערעּפָא עשידניא:שינַאקירעמַא
 :עגנײא טינ רעּבָא ךיז טָאה םיא ,"ָאנ

 . ןבירשעג ךיוא טָאה .ּב ,ןריפוצפיוא יז ןּבעג

 ןיא ןעגנוליצרעד ןוא סעקסערָאמוה
 שילגנע ןיא) שילגנש ןיא ןוא שידיי

 ,(ייז ןופ גנולמַאזַא ןּבעגעגסױרַא ךיוא

 עשילַאקימ ןּבירשעג טייצ עצרוק ַא

 :ַאטשעג ,"סטרעװרַאפע ןיא סעיזנעצער

 רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ טנעָאנ ןענ

 ?רַאפ ןוא םַאזנייא ןּברַאטשעג ,גנוגעװַאּב .
 ןופ ווּורּפַא א"צ קידנוָאלרעּביא ,ןסעג
 ,"עניטסעלַאּפז ערעּפָא רעשידיי ַא

 .לעש .ב ;24 פ/שזַז "גָאט; ,םינָאלס לאוי

 עוו | 1 =יװ ,ל ;1924 22/ || "לאנרושז ןעגרָאמ,  ,ןיוו
 ,355 .ז ,"סקנּפ רעד, ,יקסנעל
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 ( / -=-עפ) רעּב סוקצורּב
 20 ֹוצ ,דנַאלרוק ,ןעגנַאלָאּפ ןיא .ּבעג-
 רַאפ טוטיטסניא םעד טקידנעעג רָאי
 21 ןיא טפַאשטרױוו:דלַאװ ןוא:דנַאל
 ,א"קי ןיא טעּברַאעג ןַאד ,עירדנאסקעלַא
 יד טריפעגנַא 08--1902 טָאה רע ואוו
 .טניז ,טפַאשטריװדנַאל רַאפ גנולײטּפָא

 ןיא סעיצקעל טנעיילעג רע טָאה 1908 |
 ,ּב"טּפ ןיא טוטיטסניא ןכעלטפַאשטייװדנַאל
 רעוט עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא
 :טריװדנַאל רעשידיי ןופ טיּבעג ןפיוא
 ןגעו רע טָאה ,קיטסיטַאטס ןוא טּפַאש
 ,ןבירשעג ליפ רעייז םינינע עקיזַאד יד
 --רוד ןּב ּפ"א) םססצסעפ ןיא טּפיוהרעד

 יד ןוא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד

 ןופ ןדָאטעמ יד ןגעווח ,"טפַאשטריװדנַאל
 ןגעוו) םמק 2138 ,(םרַאפכוּב ןיא ךיוא סֹרַא ,"עיצַאזינָאלָאק רעשידי רעד
 ןופ לעטשנעמַאזוצ ןלענָאיסעּפָארּפ םעד
 / ןיא ,דנַא ,א (דנַאלסור ןיא ןדיי יד
 יד טעּברַאַאּב א"קי רעד ןופ גָארטּפיוא/|

 גנולייצסקלָאפ רעשידיי רעד ןופ ןטָאד
 ,קרעװ ערעדנוזַאּב ייװצ ןיא דנַאלסור ןיא
 ןיא סעינָאלָאק עשידיי יד טשרָאפעגסיױא
 ּבימז ןיא טעּברַאַאּב ןטַאטלוזער יד) דנַאלסור
 060ק טאפ 21216קו2ח088 068 א"קי ןופ
 3860/108ע 6080 חסהסנאסט1ע 6866 םיכ-

 טמק. --ְךֹוּב רעדנוזַאּב ַא ןיא ןוא 2000וע

 30א76244828460414 4!2802808 2821602840-

 טריזנעצער ,1914 ב"טּפ ,01480800 ז46.
 ,(עז ,1914 "טלעוו ,דויח ןיא ,ר .ּב ןופ
 ;ןײמעגלַא יד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 :רַא ענייז .ןּבַאגסױא עלעיצעּפס עשיסור
 טכעלטנפערַאפ ןענייז שידיי ןיא ןטעּב
 :ידיי רעד ןגעוװ) "עמיטש יד ּב"מז ןיא
 טפַאשטריװדנַאל רעד ןיא טעּברַא רעש
 :נגעג ,טײהנעגנַאגרַאפ ריא ,דנַאלסור ןופ
 עשידוי סָאד/ ,(טפנוקוצ ןוא טרַאװ/
 עלַאנָאיצַאנ יד/) 7--6 ,1906 "קלָאפ
 רעד ןגעװ -- "ןעדוי יד ןוא עגַארפ

 ןטעּברַא ידי

 ןוא עימָאנָאטװַא רעלערוטלוק:לַאנָאיצַאנ
 רעשידיי רעד ןופ טכער עכעלטנפע יד
 סלַא .דנַא ,א "המידק חולח ,(ךַארּפש

 ןעמַאװצ ,ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא |
 בקעי ר"ד ןֹוא יקסניצשעל בקעי טימ
 עשידיא רַאּפ חעטעלּב? יד ןופ ,לַאגעס
 ָאנַאקע ןוא קיטסיטַאטס ,עיפַארגָאמעד

 רעשידיי רעד ןופ טעדנירגעג ,"קימ
 יב 4 סױרַא) ץנערעפנָאק?ספליה?טלעוו
 ןיא רע טָאה ,(24--1923 ןילרעּב ,רעכ
 טכעלטנפערַאפ טפירשטייצ רעקיזָאד רעד

 עשימָאנָאקע-לַאיצָאס ידח
 ןופ דנַאלסֹור ןיא ןדיא יד ןופ עגַאל
 ?ריוו ידע ,"טייצ רעטצעל רעד זיּב 5
 עיצולָאװער ןוא המחלמ רעד ןופ גנוק
 . ןיא טפַאשטריװדנַאל רעשידיא רעד ףיוא
 'עשידיא ידט ןוא ?דנַאלסור םענעזעוועג

 ,ידנַאלסור ןיא טפַאשטריװדנַאל

 ./ ,מ
 --1870) םוילוי טוקצורּב

 =עג 1894 ןעגנַאלַאּפ ןיא ,ּבעג (
 ןופ טעטלֹוקַאפ ןשיניצידעמ םעד טקידנע

 סלַא ךָאנ ,טעטיסרעוויגוא רעװקסָאמ
 =לבבֹוח יד ןיא טקילײטַאּב ךיז טנעדוטס
 . ןופ רענייא ןעוועג ,ךעלזיירק עשינויצ |

 *םיונוצ םייּב רעטעּברַאטימ:טּפיוה יד
 עשיפַארגָאילּביּב עסיורג סָאד ןלעטש
 עא2341ס78 קץס08084 תענסקגזעקגז קרעוו

 29 ךיוא ןרעוו'ס ואוו ,0 ס8קסהצמ,, 1

 רעשידיי ןגעװ ןטעּברַא ייר ַא טרירטסיג
 :יֹואוו ,רעטַאעט .,ךַארּפש ,רוטַארעטיל
 ןיא קיטעט ןעװעג ,ּב"טּפ ןיא קידנענ
 טניז ,ןטפַאשלעזעג עשידיי ענעדיישרַאפ

 רעטעּברַאטימטּפיוה יד ןופ רענייא 9
 ?:רַאפ רעד ּבילוצ 1902 ,8004049 ןופ
 ?עלע עשיטסינויציטנַא יד ןופ גנוקרַאטש
 ךיז ןוא 0040 םעד טזָאלרַאפ ןטנעמ

 ,טייקיטעט רעשיטסינויצ רעד ןּבעגעגּפָא
 ,קסנימ ןיא טצעזַאּב ךיז 1906 םורֲא
 ,טעטימָאקסנָאיצקַא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג
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 1921 םורַא |
 ר"ד ןופ עיצַאנגיזער רעד ךָאנ טָאה רע

 :עגנָא טייצ עסיורג ַא קישטײװָאלַאס ,מ = |
 עשידיי רַאפ םוירעטסינימ סָאד טריפ |
 וצ טייצ ןופ טקילײטַאּב ךיז = ,םינינע |

 ?ערּפ רעשיטסינויצ עד ןיא ךיוא טייצ
 ,שידיי ףיֹוא עס

 ,ינויצ ןוקיסקל ןֵׁש 98

 (1893 -- 1820) בקעי-םהרבא קורּב

 :עג ,עטיל רענװָאק ,ןײסָאר ןיא .ּבעג
 ,הבישי רענישזָאלָאװ רעד ןיא טנרעל

 ןוא הלּכשה ֹוצ ןעמונעג ךיז ךָאנרעד |
 עשיעּפָארײא ןוא גנודליּב רענײמעגלַא

 *עג רע זיא טייצ עסיוועג ַא ,ןכַארּפש -
 רעשידיי:שיניורק רעד ןיא רערעל ןעװ

 טָאה ךָאנרעד ,ןָאסרעכ ןיא לושטקלָאפ =
 ?ךיימ רַאפ לוש עטַאװירּפ ַא ןטלַאהעג רע |

 .=ָעג טרעַאּב טייקיטעט ןייז רַאפ ,ךעל
 ,ליַאדעמ ַא טימ גנוריגער רעד ןופ ןרָאװ

 *ור רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה רע
 .צסערּפ רעשִיערּבעה ןוא רעשידיי:שיס

 :ָאק עכעלטע ןּבירשעג ךיוא טָאה ןוא
 לוקי ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןצנעדנַאּפסער
 ןשיליּכשמ=גנע ןשיּפיט םעד ןיא ,"רשבמ
 :ירק שידיי ףיוא טעּברַאעגרעּביא ,חסונ

 ,ז ,1870) "לעממעק סָאד, לּבַאפ סװָאל 6
 ?רַאפ ןרָאי רעק:80 יד ןטימ ןיא ,(6

 ןעשידויז ןיא ןצנעדנַאפסערָאק טכעלטנפע
 ואוו ,וַאלסָאנירעטַאק ןופ ?טטַאלּבסקלָאּפ

 םרָאפכוּב ןיא ,ןּברָאטשעג ךיוא זיא רע
 :ייצרעד עטצעזעגרעּביא ַא ןּבעגעגסױרַא

 ?ֿעל) "םדה םתֹּכ וא םימד ןתחק גנול

 עילַאזָאר ,רעטכָאט ןייז--,(1878 גרעּב

 ירשבמ לוקח ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ,ּב

 קילגמוא ןייאח ץנעדנָאּפסערָאק ַא 186

 "שיסור ןיק ןעזעל טינ ןעק ןעמ זַא
 ןופ טצעזעגרעּביא ןֹוא (40-37 ז"ז)
 רעטנוא לוש .אידי 21001768 1861

 לַאּפש יא ןעדוי איד רעדָא דרע רעד

 ואוו  ,ענװָאק ןייק ןעמוקעג

 ,"רעלדָא רעדענעקז
 .טַאלּב

 ,טעּברַאיוּב ןייז ןיא רעט

 "טרעדנוהרהאי ןעטנהעצניינ ןיא ןעינ
 | ,(37--9 ,מונ)

 חול , 11 ,ןמ 6 : ,111 ,ידניירפזיוה,- |

 ,ד"נױּת ,?ףסאיזוא

 0//5  ןנהוי: םהרבא / יללעוירב
 ,לעװָאק ןיא ,ּבעג ( -- 9
 =וינ ןייק טרעדנַאװעגסיוא 1911 ,ןילָאװ
 ךיא ךיז טקילײטַאּב 1914 טניז ,קרָאי
  ,עסערּפ רעשידיי רעלעיצניװָארּפ .רעד
 :טימ סלַא ,רעדַאנַאק רעד טּפיוהרעד

 "געווז רעלַאערטנָאמ םעד ןיא רעטעּברַא

 .,ןיניירּב .ר ןופ ר"א (1916 4/ןש--1915)
 םעד ,"לַאנרושז ןעשידיא? רעטנָארָאט ןופ

 =גכָאװ רענילקורּב
 :סָאדי רעגעּפינױו ,?סערגָארּפ

 ןּבירשעג ואוו ,,דנַא .א "טרָאװ עשידיא
 +רושז עדנטײדַאּבמוא בויא ,יליזרּב ּפ"א
 .ןציטָאנ עשיטסילַאנ

 -- 18 אוו קחצי ןינירב

 ;עילהָאמ ,ידַאיל ןיא .ּבעג (
 ןזָאלרַאפ טזומעג רָאי 14 וצ ,ּבוג רע
 :ַאפ ןכַאװש םעד ןפלעה וצ רדח םעד

 ןכָאנ- ,6
 ןופ ןעמונעגרעּבירַא ,טױט סרעטָאפ

 רעד טימ .ּב ןבואר רעדורּב ןרעטלע
 גָאטייּב ואוו ,ןיוו ןייק עילימַאפ רעצנַאג
 - :רעד וצ קירּבַאפ ַא ןיא טעּברַאעג רעווש

 . ןוא רעדירּב יד ןוא רעטומ יד ןרענ

 ןסרוק טכוזַאּב טנוװָא ןיא ןוא רעטסעווש
 סָאװ וצ ,רוטּפלוקס ןוא ןענעכייצ רַאפ
 ,דניק סלַא ךָאנ גנוגיינ ַא ןזיװעגסױרַא
 רעד ןיא טרידוטש ךיוא טייצ עסיוועג ַא
 ,פָארּפ ייּב לושלַאיצעּפכ רעשימעדָאקַא
 ייר ַא טריפעגסיוא ןַאד טניז ,לַאשרַאמ
 ןיא .קרעװ עשיטסַאלּפ עקידנעטשּבלעז
 רעשיכיירטסע סלַא המחלמ:טלעװ רעד
 -םירוסי עכעלקערש טכַאמעגכווד רעגריּב

 ,טנָארפ ןשינעילַאטיא ןפיוא ןטכַאלש ןוא
 ;לַאטיא ןיא טכַארּברַאּפ רָאי ןּבלַאהטרעּפ
 ןּבירשַאּב ןוא טפַאשנעגנַאפעג רעשינעי
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 טיג ךָאנ א ןיא ןעגנוּבעלרעּביא עני ץ }
 :ייצרעד טקורדעג ,ךוּב ןטכעלטנפערַאפ
 ןעלקיטרַא ןוא ןענָאטעילעּפ ,ןעגנול
 םעד ןיא (רעלטסניק ןוא טסנוק רעּביא)
 ,דנַאלגנע ,סדיל ןופ "סטרּפסקע ןעשידיא?
 עשירוי סָאדח סנעזייר .א ,1900 ןוא 1899
 "טַאלּבגָאט רעגרעּבמעל, ,1905 "טרָאװ
 ןעשידויח רעװעקַארק םעד = ,1907--6
 ,"רעלדָא רעדענעקח ןיא ,1907 "רעטייּברַא
 ןיא ,14--1912 ,רעדורּב ןייז ןופ ר"א
 =לווװ סרעקַאר ןיא ,1 ?רענַאקירעמַא

 :ָאטעילעפ עקינייא ;"טסָאּפנעגרָאמ רעג
 ,שיערּבעה ןיא ךיוא טכעלטנפערַאפ ןענ
 ,1920 "ןרוּתחח ןיא . א"צ

 --- 1862 16/1) ןבואר ןיניירב

 רעװעילהָאמ ,ידַאיל ןיא .ּבעג (
 ,עילימַאפ רעמורפ רעטושּפ ַא ןיא = ,ּבוג:
 וצ ,רדח ןיא טנרעלעג ןָא רָאי 4 ןופ
 ןּביױהעגנָא רָאי 6

 2נָא ןעוועג ,ארמג
 טימ טנעײלעג
 ,םירפס ? הלּפשה
 וצ טשרע רעּבָא
 ?ונעג ךיז רָאי 6
 ;עלטלעוו וצ ןעמ
 ןוא גנודליּב רעכ
 וצ קעװצ ןטימ
 .ןַא ןרעוו וצ ידּכ ,עימָאנָארגַא ןרידוטשי
 ואוו ,יקרָאה ןייק קעװַא ,רעטעּברַאדרע
 ןופ סעיצקעל טימ ךיז קידנעמענרַאפ
 :ימָאנָארגַא רעד ןיא טיירגעג ךיז ,ארמג
 טּבעלעג ןרָאי רעק:80 יד ןיא ,לוש רעש
 עטשרע יד ןופ ןעװעג ,עװקסָאמ ןיא
 :ָאיצַאנ רעװקסָאמ םעד ןופ רעדילגטימ-|

 :נּבח ןיירק ןשיטנעדוטס ןשיטסינויצ: :לֵַאֵנ
 ,"ןויצ

 :עג ,ןיוו ןייק קעװַא 1892 ,(1881 םירוּפ
 ןוא טעטיסרעווינוא ןיא סעיצקעל טרעה
 ;קיוײא ןופ םינּברל שרדמה תיּב ןיא

 ,"דנַאל עגילייה |

 .,"ץילמהװ ןיא טקילײטַאּב ךיז
 / טכעלטנפערַאפ לקיטרַא ןטשרע םעד)}

 עשיערּבעה יד זַא ,קידנטלַאה .סייוו שריה
 :לַא עלַא ןקידירּפַאּב ףרַאד רוטַארעטיל
 ירעדַאּב עקיטסייג עכעלשטגעמ ןיימעג
 ,עלַאנָאיצַאנ?שידיי יד רָאנ טינ ,ןשינעפ
 -:רושז ַא ןּבעגוצסױרַא ןּביױהעגנָא רע טָאה
 ןיו ,ןטפעה 3) "ברעממו חרזממח לַאנ
 ?קַאדער ; (1899 ןילרעּב--'ה 1 ,96-- 4
 ,1897) "ןויצא לַאנרושז םעד ףךיוא טריט
 ןופ רָאטקַאדער ;ןכַארּפש ירד ןיא
 ,1ריּב .נ ר"ד ןעוועג זיא לייט ןשטייד
 .,(רַאזַאל רַאנרעּב--ןשיזיוצנַארפ ןופ ,םיוּב
 טָאה רע ואוו ,ןילרעּב ןיא טצעזַאּב ךיז

 :רעװינוא ןיא סעיצקעל טרעהעג ךיוא
 ןרָאי ןופ ךשמ ןיא רע טָאה ,טעטיס
 =עילעפ ןוא ןעלקיטרַא רעטרעדנוה ךריד
 ןוא עשיערּבעה ענעדײשרַאּפ ןיא ןעגָאט
 ,"הריפצהח ,"ץילמהז) ןטפירשטייצ עשידיי
 א ?רקּבהײ ,?ןמזהח ,"הפוצהז ,"רודהז
 םססגסת+ עשיסור יד ןיא ךיוא יװ ,(.דנַא
 ןשידיי םעד טנעקַאּב סצנץטוטסס18 ןוא

 ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג םעד טימ רעזעל
 - ,עּפָארײא:ברעמ ןופ ןּבעל ןשירַארעטיל
 שיעּפָאריײא ,טסיליטס רעטנכייצעגסיוא ןַא
 .בעה רעד ןיא ךיז רע טָאה ,טעדליּבעג
 ןעוועג םש הנוק רוטַארעטיל רעשיער
 יד ןופ רָאטַאזירַאלוּפָאּפ רעדנצנעלג סלַא
 .ָארייא?ברעמ יד ןופ תופקשה ןוא ןעעדיא
 רעשיטעטסע רעד ןופ רעקיטירק עשִיעּפ
 טריטויּבעד .ּב טָאה שידיי ןיא -- .לוש
 ןא -- טרָאװ טסנרע ןייא לקיטרַא ןַא טימ
 לארשי ןופ ּב'מז ןיא) "ןויצ יבבוח יד
 סָאדװ רעסקעלפ עטרעּב ןוא יקצידָארַאנ

 רעד ןיא ' ןַאדז- ,(1
 םעד ןופ "קעזטָאילּביּב:סקלָאפװ עירעס
 לכיּב ַא ןּבעגעגסױרַא "ןויצא ןייארַאפ
 טקילײטַאּב ךיז ןוא ,(?) "םולח ס'בקעיז
 ןו| "קעטָאילּביּב רעשידויא סעצרּפ ןיא
 ,(גנולייצרעד -- "הבדנ ס'ריבג םעדו)
  סרעדַאּב .ג ,"דניירפזיהא סרָאטקעּפס
 ,ידוי םעדא ,"רעדנעלַאק:סקלָאפ ןעשידויח
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 רעשידײ רעכעלגעט רעד ןיא ךיוא
 "געװ רעדא ,"דניירפ רעד/ יו ,עסערּפ

 ,ףעּבעל רעזנואפ ןיא טּפױהרעד ןוא
 ןעלקיטרַא ,ןצנעדנַאּפסערַאק ץוחַא ואוו
 טצעזעגרעּביא ךיוא ןענַאטעילעֿפ ןוא
 ךירדירפ ןיא .ןעייסע סלײלרַאק סַאמָאט
 טקורדעגּפָא 1892 2זמ. 0026 סנסיורק
 רָאלקלָאפ ןשידי ןופ ןכַאז עקינייא
 ןיא ("תולד רעד השעמסקלָאפ ַא םכותּב)

 ןעגנורעלקרעד טימ תויתוא עשינײטַאל |
 ןײק קעװַא 1910 םורַא ,שטייד ןיא
 .=נכָאװ סָאד טריטקַאדער ואוו ,עקירעמַא
 :טנָאמ ןיא ךָאנרעד ,י"נ ,"רורדהח טַאלּב
 "רעלדָא רעדענעקח רעטעלּבגָאט יד לַאער
 ןוא (1915 15 ויּב 1912 3 ןופ

 - ,(1916---115 ,םישדח 9) י"געוו רעדא |
 1919 טניז ,י"נ ןיא טצעזַאּב ךיז ןַאד

 לַאנרושז ןשִיערּבעה םעד ןופ רָאטקַאדער

 ןופ רעטעּברַאטימ קיטייצכַײלג ,"ןרוּתה
 :טנפערַאפ ואװ ,"טַאלּבעגַאט ןעשידייז

 ַא -- יז ןשיװצ ,ןעלקיטרַא 500 ַא טכעל |
 ?בעלנעזרעּפ עקידרעוװקרעמ רעּביא 0
 רעיוּב ,רעוט:ללּכ ,רעלעטשטפירש .,ןטייק
 ןרָאא עטצעל יד .,וו"זַאא םזינויצ. ןופ

 רע ואוו ,"גָאט טעד/ ןופ רעטעּברַאטימ
 =ןײמעגלַא רעּביא קיסעמלגער טּביײרש

 ךיוא ,עכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק עשידיי -
 :יטירק=שירַארעטיל ,םינינע עשיטסינויצ
 ןופ+ ט"א תונורכז עירעס ַא ,ןעייסע עש
 ,"ךוּבסנּבעל ןַײמ
 זיא ןוא גנוגעװַאּב רעשיטסינויצ רעד
 :בלה רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא
 רעּבָא ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאּב רעשיער
 יז ךיוא טנעקרענָא טײצ רעכַײלג וצ
 גנוטיידַאּב עלערוטלוק:לַאנָאיצַאנ עסיורג
 -געק ַא זיא ןוא ךַאוּפש רעשידיי רעד ןוֿפ
 ןוא שידיי ןשיװצ ּפמַאק םעד ןופ רעג

 קיטשינַא זיֹולּב םרָאפכ וּב ןיא ,שירּבעה
 ט"א קרעװ ענייז ןופ לײט רעניילק }

 ,"רחשה" ג"פ) "ןעטפירש עטלעמַאזעגא

 לייב -- ןיניירּב

 "לארשי  ירֹוּבגמח -
 ,1897) "ןיקסנלומס השמ ןּב ץרּפװ ,(1892 -

 ױדרָאנ

 - ןיא לײטנָא ןַא טמענ
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 ענייז ןופ .(160 זײז ,1909 ,עשרַאװ
 טנַאלּפעג ןענייז סָאװ ,קרעװ עשיערּבעה
 רעד עלייוורעד סױרַא זיא . ,.ּב 30 ףיֹוא
 ןּב ןבואר יבתּכ לכװ ט"א .ּב רֶעט
 *צוחַא ,(313 ז"ז ,1923 ,י"נ) ".ּב יכדרמ
 :שיערּבעה ןיא םרָאפכוּב ןיא םעד

 "םירויצו תונומתו)

 =רעדעצ .א ןגעוו) "תונורכזח ,(162 ז"ז
 ,עכָאּפע רעגרוּברעטעפ רעד ןוא םיוּב !
 ,1900) "וּפַאמ םהרבאע ,(30 ז'ז ,9
 ,1901) "ויתודלותו יקסנעלאמסח ,(150 ז"ז
 "םינויצה םיסרגנוקה השמחק ,(37 ז"ז
 ,1917) "םירחבנ םיבתּכז ,(48 ז"ז ,1903)

 ז"ז ,1917) "לצרה ייחח ,(15 +304 ז"ז
 .ןופ ןעגנוצעזרעּביא ץוחַא- ;,(414
 סקַאמ ,(יָאטעג עייג סָאד) לצרעה ר"ד

 השמ ,פָארּפ ,(?ןסקָאדַארַאּפײ)

 עניז .("איבנה והימריז) סורַאצַאל

 ,ב סעוָאמ ,ףסא-יבא :ןעמינַאדװעסּפ
 =עפ .ג ו"ד ,הדוקנ ,סזמ .ּב ר"ד .ּפָארּפ

 *רעּביײרש ר"ד ,ןּבנר ,סומלוק ,ןַאמרעד
 .ּדנַא .א א. א 8. ,ןַאמ

 יע, ,ןאמשיפ ,ז }ינויצ ןוקיסקל ןןע/ ,9

 ָאילּביּב א ןוא "היפרנואיּב םוקֹמּב ,) א ,"ארוקה

 +טײצ ןוא ןעלקיטרַא ,קרעװ ענייז ןופ עיפארג

 ןעלקיטרא עשיטירק יד ןופ ףךיוא יװ ,ןטפירש

 ,אריטש הוח ר ד ;(שיערּבעה ןיא ,םיא רעּביִא

 ןענײז שידי ןיא ךױא !ג--ב "ארוקה ןיע},

 +קיטרַא רעקילדנעצ ןרָאװעג ןבירשעג .3/ רעּביא

 *60 ןײז טימ גנַאהנעמאזוצ ןיא לײט םוצ .,ןעל

 יטרירטסינער סינ רעּבָא ןענײז ײז ,לבוי ןקיועי

 יי ,ןרָאװעג

 18/ 18 --1846 27ןזט) ףלָאדא לירּב
 ןופ ןוז ַא ,ןרעמ ,ןייטעיָאק ןיא .ּבעג ( 8

 ,,יּב בקעי רעשרָאפ-דומלּת ןטסואוװַאּב םער

 ,דנַא .א "הנשמה אובמ/ ןופ רּבחמ םעד

 =ַאפ ןשיּפָאסָאליפ םעד טקידנעעג 0

 רַאנימעס-רעניּבַאװ םעד ןוא טעטלוק

 =ודײרּפ ןעוועג 1871 טניז ,עלסערצ ןיא
 =סיוא ךיז ןוא ןיַאמ .טריפקנַארפ ןיא רעג
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 ןופ .רענדער רעדנצנעלג סלַא טנכייצעג

 ַא טָאה ןטעּברַא עשיטסיַאדוי ענייז
 86106296 ?טז קיטסישידי ןוצ תוכייש

 1660מ418 66ז 100130װ0-646190װ6ז 111672-
 לעדורּב ןייז ןופ קורדּפָא:טַארַאּפעס) טז
 12תו00006ז 10ז 164  סלירב הימחנ ר"ד

 ,גנַאגרָאי 1 ,6 ט80 1 |

 רע ואו ,(33 ז"ז ,1877 ,טרופקנַארּפ
 יד ןשרָאפ וצ טייקיטכיוו יד ףיוא:טזייוו
 ריא ןיא ,שידיי ןיא רוטַארעטיל עטלַא

 טעז רע רעכלעו ןיא ,םענרַאפ ןצנַאג
 :סקלָאפ ןשידי םעד ןופ טסעטַארּפַא
 גנוטכיר רעקיטייונייא רעד ןגעק טסייג
 ןהכלה רעשינּבר רענעקווט רעד ןופ
 ןשיערּבעה:שידי ַא רע טגנערּב ןַאד
 ןופ ןטנעמגַארּפ ,1556 רָאי ןופ רַאסָאלג
 :עּברַאַאּב רעטמַארגעג רעשידי רעד
 "האריה רפסח סידנוריג הנוי יר ןופ גנוט
 ןוא (1583 ,גרוּביײרפ) "םלוע ייח? טײא
 :גילעז ןופ ןכורּפש גנילדנעצ עכעלטע

 רפס רעדָא לגיּפש טכוצ/ סַאמלוא ןַאמ !
 ײר ַא ןוא 1678 גָארּפפ "רסומ הארמ

 רעשינײטַאל ןיא -- (ןּבַאגסיוא ערעטעּפש = |
 =נורעלקרעד עליפ טימ ,עיצּפירקסנַארט ;

 ,טסקעט ןרעטנוא תורעה ןוא ןעג
 .44 ,ש 83 ;401 וו ןפ
 !/א --1891 לירּפַא) שריה לירּב
 רעלװַאש ,ןַאילעּפָאּפ ןיא .ּבעג ( 5
 טזָאלרַאפ רָאי 17 וצ ,עטיל ,זייוק
 ןיא טנרעלעג ךיז ,לטעטש עשימייה סָאד
 2ןטש דנַאלסיױא ןיא ,עיזַאנמיג רענליוו ַא
 ,דנַאלגנע ןיא טקידנעעג ,ןיצידעמ טריד
 יטירּב רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ואוו
 :ָאעדיא ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעש
 :רַאפװ יד וצ טנעָאנ קידנעייטש שיגָאל
 ןיא טניואו 1915 טניז ,"עטקיניײא
 ?ןריציטקַארּפ ,עקירּפַאםורד ,טַאטשּפַאק
 ןּבירשעגנָא טָאה רע ,רָאטק ָאד סלַא קיד
 -- "בורחפ יװ ,קרעוװ עשיטַאמַארד ײר ַא
 סָאװ ,טקַא ןייא ןיא דליּב שיטַאמַארד ַא

 ,,ב3 ןגנוי

 430ר | | ףירב

 :מײה עשידיי יד ןופ ןדייל יד טרעדליש
 ַא -- "לואשח ;המחלמ רעד ךָאנ עזָאל
 עדייּב) ןטקַא 4 ןיא עמַארד עשילּביּב
 + *ַאי ,"עקירפַא:םורדח לַאנרוׂשז:שדוח ןיא
 .--םרָאפכוּב ןיא ;23--1922 ,גױוּבסינַאה
 תעשּב ,(1922 ,ענֹוֲאק ,"טכילזח ג"פ
 ןּבעגעגסױרַא עּפָארײא ןיא ךוזַאּב ןייַז
 "לצווש ןפיואפ גנולמַאז ַא ןילרעּב ןיא
 =טנַא סָאװ ,(99 ז"ז ,1924 ,"ןלעוװשח ג"פ)
 ןיא עמַארד -- "לעווש ןפיואק :טלַאה
 ןברוח ןרַאפ ןופ טייצ רעד סיוא) ןטקַא 3
 עטלַא ןַאװ -- "ירד ידי ;(ינש תיב
 ןגָאלַאיד) "חסונ םעיײנ ַא טימ השעמ
 ןנחוי ,טויוװַאלּפ והיתַּתמ ןּב ףסוי ןשיווצ
 רעד ףיואק ;(יול ןּב ןנחוי ןוא יאּכז ןּב

 טקַא ןייא ןיא ענעצס ַא -- "ץינערג
 :גַאבַארטנָאק ַא ןשיוװצ ּפָא ךיז טליּפש)
 ,(ןרענָאיצולָאװער ןוא טסיד

 (1886 12/א1 -- 1836) לאיזחי לירּב
 יד טיול) עילָאדָאּפ ,ןישטלוט ןיא .ּבעג
 ;לאומש ןופ תועידי עטעדנירגַאּבמוא
 ַאֹב רעד ןעו .,(עידניא ןיא---ןיפ ףסֹוי
 טכוזַאּב טָאה ריּפס בקעי עסונ רעטמיר

 םעד רע טָאה ,דנַאלסור חלושמ סלַא
 ןַא רַאפ טמשעג טָאה סָאװ

 ןוא םילשורי ןייק ןעמונעגטימ  ,יוליע
 רַאֿפ טכַאמעג הנותח 1558 םיא טרָאד |

 ןּבױהעגנָא .ּב טָאה 1863 .רעטכָאט ןייז
 ,"ןונבלה? לַאנרושז:שדוחַא ןּבעגוצסױרַא

 םעד טינ ,לארשי תמכח רַאפ טּפיוהרעד

 :עג עשידיי עטסנעעזעגנָא יד ןופ לײטנָא
 רעד ןגעק ןטערטסױרַא ןייז רַאפ ;עטנרעל
 רעמילשורי יד ןופ טגײלעגנײרַא ,הקולח
 רעשיקרעט רעד) םרח ןיא רעריפלדער

 ,(יירעקורד יד טכַאמרַאפ ךיוא טָאה ַאשַאּפ
 רע ואו ,זירַאּפ ןייק ןפָאלטנַא .ּב זיא
 סלַא טפירשטייצ יד טיינַאּב 1865 טָאה
 :ןכָאװ סלַא ךָאנרעד ןוא טַאלּבנכָאװיײװצ
 המחלמ עשיסיײרּפ-שיזיױצנַארפ יד ,טַאלּב
 ןּכָאה ןירַאּפ ןופ גנורעגַאלַאּב יד ןוא
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 "יד ןגָארטוצרעּבירַא ןעגנואוצעג םיא
 טָאה יז ואוו ,ךיירקנַארפ ןופ טפירשטייצ
 יד .רעזעל ןייק טַאהעג טינ יװ  ייס
 ײּב טלעוּפעג ןַאד ןּבָאה םינּבר עשיסור

 םעד ןופ רָאטקַאדער םעד ,ןַאמהעל -"ד |
 ,םסז 1:14614 טַאלּבנכָאװ ןשיסקָאדָאטרָא

 סלַא "ןונבלהי .םעד ןּבעגסױרַא לָאז רע
 :ןצנָא 151461 ןופ עּבַאגסױא עשִיערּבעה
 ןוא הלּכשה רעד ןגעק ּפמַאק םעד ןריפ
 . טצעזַאּב ךיז טָאה .ּב ,גנוגעװַאב=םרַאפער

 ַא טנפעעג טָאה רע .ואוו

 1873 ץרעמ ןיא ןוא

 ,ץניַאמ ןיא
 ,ירעקורד עשידיי
 יצר רעד ןיאז ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא

 שידיי ַא ךיוא "ןונבלה סעד ןָאיצקַאד
 ,לטרעפ ןט:2 םוצ }"ילארשיהז טַאלּבנכָאװ =

 .רע סָאװ ,טייהנגעלעג רעד ייּב ,גנַאגרָאיו
 ?רָאפ םעד טרעסערגרַאפ סָאװטע טָאה
 הע טּבײרש ,טפירשטייצ רעד ןופ טַאמ
 :"רעזעל ןעטרהעעג יד ןא, גנודנעוַא ןיא

 רונ "ילארשיהל םעד סױרַא ןיּבעג רימא -
 ןָאפ להאוו פעד וצ ןיקריוו וצ טימ םוא
 ונתד קויח ןא רדירב עּביל ערעזנוא
 ןירעסעברעפ םוצ איו .וזא ,השודקה
 ןעכילטפַאשנעסיװ גוא ןעשילַארָאמ סעד
 גנוטייצ ענייא ...ךייא ןישיווצ דנַאטשוצ
 ןָאפ סענייא טסיא ?"ילארשיהז רעד איוו
 רעדירב ערעזנוא סאוו ,ןעכַאז עועיד

 ןיא רעדָא ןעלָאּפ ןיא גוא דנַאלסור ןיא
 טינ ןהעטשרעפ סָאװ ,רעדנעל ערעדנַא

 ,שדוק ןושל ןייק ךיוא ךַארּפש דנַאל ועייז -
 טײיּברַא איד ,.גיטיינ רעיײז ןעכיורּב
 ,טּביױלג ןעמ איוו טכייל יֹוזַא טינ טסיא
 ךיז ןעטסומ רימ לייו טּפיוה רעּביא
 ןייא  ,ןָאגרַאז ןיא ןיּביירש וצ ןעגניווצ
 השֹוּב ןייק וצ זנוא לָאז סָאװ ,ךַארּפש
 :ָאק רימ זַא הדומ ןענייז .רימ ןעוו ןייז
 ןיּבירש רימ .טֹוג רעייז טינ רהיא ןענ
 - שעזיוצנַארפ ,שטייד טוג ןעלייצ 10 רעּביל -

 עלײצ 1 רעדײא ,שדֹוק ןושל רעדָא
 ךַארּפש יד זיא ךעלקריוו ןוא ..."ןָאגרַאז

 ך"כ ,םורַא

 432 הי | לירּב

 ןופ טייװ רעייז ןעוועג "ילארשיהח ןופ |
 םעד טימ ךךיײלגרַאפ ןייק טינ רָאג ,שידיי

 ןיז ןופ ןושל ןכעלמיטסקלָאפ ןטמייל
 ךיוא ;"רשבמ לוקח םעד -- רעייגרָאפ
 ןּבילנעג "ילארשיהל זיא טלַאהניא ןיא
 רעד רעד יּבגל קילעטשרעטניה קרַאטשי

 ןטלַאהטנַא טָאה ,טפירשטייצ רעטנָאמ
 =עטילָאּפ) לַאירעטַאמ ןעװערַאּפ א ןיולּב

 ,"?טכירכַאנ עשידיאש ,"טכיורעּביא עש

 ?טלעוו רעד סיואע ,"סעיינ ענעדעישרעפז
 - ,"עפעירּב עזיירא ךיוא לָאמַא ,"עטכישעג

 ןשיטסיצילּבוּפ ןלעוטקַא ןופ ןמיטַא ןָא
 זיא קיטסירטעלעּב יד ףךיוא ףָאטש
 ןעגנוצעזרעּביא ןופ זיולּב ןענַאטשַאּב -

 עטכישעג ןייאז --- "גנולייצרע עשידיאו)
 "ןנחלא יּבר טימ טריסַאּפ ךיז טָאה סָאװ'

 ?רעּביא -- "טיוט םוצ ץנַאט רעד? ןוא
 סיוא .ל ,ז ןופ "טילעַאהזיאא ןופ טצטעז
 - ןייק רעּבירעד טָאה גנוטייצ ײ+ ,(אנדארג
 ךיז טָאה יז ןוא טַאהעג טינ גלָאפרע |

 ,טלעטשעגּפָא רעמונ ןט:19 ןכָאנ ןיוש
 רָאי 4 ןיא טשרע ןרָאװעג יז זיא טײנַאּב

 ַאזוצ ןיא רשפא ,1877 בא

 - =ניא ןטכַאװעגפיוא ןַאד םעד טימ גנַאהנעמ

 בילוצ גנוטיצ רעשידיי ַא וצ סערעט
 רעכלעוו ,המחלמ רעשיקרעט:שיסור רעד
 רעייו טעמדיוועג טָאה יילארשיהז רעד

 :יטילָאּפ עכעלטנכעוו יד ןיא ץַאלּפ ליפ
 "עדעררָאֿפ) רעד ןיא ,ןטכיזרעּביא עש
 געיצקַאדער יד טּביירש רעמונ ןט:1 ןיא
 רעכלעוו ,"ילארשיפ רעד ,רעזעל רעּבילז
 ןיא ,טלעטשראפ ריד רַאפ טנייה ךיז

 אוד ,ןגױא ענייד ןיא רעדמערפ ןייק
  םולש" םעד אייּב  טינ םהיא טספרַאד

 ,בורק 'רירהיא טייז רעװ ,ןעגערפ "םכילע
 טליװ סָאװ ןוא רהיא טמוק או ןָאפ
 רעטלַא ןייד ויא רע ,,,ילארשי יד רהיא
 .ןיוש טסנעק אוד ,ץניַאמ ןָאּפ רעטנַאקעּב
 .,רעטקַארַאק ןייז ןעטייצ עגידרעירפ ןָאפ
 רע ,"ילארשיו רעכַאפנייא ןייא זיא רע
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 טריסַאּפ סָאװ ,ןעטייקעייג לעיפ טלעצרעד
 ןצ ךיוא סייוו רע ,טלעוו רעזיד ןיא ךיז
 םיכלמ איד ןעשיװ ֹוצ סָאװ ןעלעצרעד
 ,ןעכָארּפשעג טרעװ ןרעטטינימ איד נוא
 ,תומחלמ ןָאפ ךיז טרעה סע סָאװ נוא
 ערעדנַא נוא ןעטייקעיינ עשידיא ךיוא
 ילארשי רעד סייו ןעכַאז עכילצינ
 רע עשטָאח גוא ,ןעלעצרעד אוצ רעמיא
 ענעי עללַא איו אױזַא ןָאגרַאז טכערּפש
 ,רעּבירש ךילכיּב
 ,ס'נציל ןוא ס'נחדּב ןייק טינ רע טכַאמ
 לָאמַא טעזרעד ילארשי רעד ןעװ נוא

 :כעלש רָאג רעדָא סעגיסַאּפנוא סָאװטע
 ָאװ טָאטשַא ןיא רעדָא ןױהַא ןיא סעט
 סע רע טלעצרעד ,ןרעדנַאװ םורַא טוט רע
 סָאד ןייא טעז רע ןעװ ,טסלָאמַאד רונ
 גוא ,ןעגנערּב ןעצונ רע טעװ ,,,טימַאד
 ,ןעכַאז עכלעזַא ןיוש טלעצרעד רע זַא
 ווא רעטרעוו עכלעזַא ףיױא רע טכוז
 סָאד גנולעצרעד ןייז וצ ןָאט ןעכלעזַא
 טרעװ טלעצרעד םיא ןאפ סָאװ רעדו

 ךרוד ןוא ."ןייז זגורּב טינ רָאג ןעק
 ץנעטסיסקע ןייז ןופ טייצ רעצנַאג רעד
 ,טּבערטשעג עקַאט ילארשיח רעד טָאה
 זגֹורּב ַא ןיא ןעגנערּבוצנירַא טינ םענייק
 ןעגנּוושנָא עשיסקָאדָאטרָא ענייז ןוא
 :/ּפס ךרוד טינ טריפעגכרוד רע טָאה
 ךרוד בור סָאד רָאנ ,ןעלקיטרַא עלעיצ
 ;רָא םעד ןופ ץנעדנעט רעניײמעגלַא רעד
 סע רעכלעװ ַא ךרוד לָאמליײט ןוא ןַאג
 ;נגעלעג רעקיסַאּפ ַא ייּב גנוקרעמַאּב זיא
 זיא גנוטייצ רעד ןופ ךַארּפש יד ,טייה
 ;רַאפ קרַאטש ןּבילּבעג טייצ עצנַאג יד
 :ַאּבַא ןעוועג זיא סָאד זַא ןוא ,טשטייד
 ,לשמל ,טזייו ,ץנעדנעט עקיניזטסואוו
 - ןיא ,"רעזעל איד ןאז גנודנעוו ס -- ב
 ,יילארשיה ןטיינַאּב ןופ רעמונ ןט4
 ליפ םיא טָאה סע זַא ,טּבײרש רע ואוו
 | ןעללאז ריװ סאד ןעשניוו רעזעל איד ןאפ לייהט ןייאי סָאװ ,טכַאמעג דיירפ

 - ןעגעווטסעד ןָאפ

454 | 

 ןערענעדרא ץנאג ןיא ןעּביײרש טכינ
 עהימ ךיוא ֹוצ טגָאז רע ןוא ,"ןאגראז |

 ןעלאז רעדירּב ערעזנוא סאד ןעבעג
 ןאפ קאמשעג םעד ןעלהיפ וצ ןעגנאפנא
 ?עירשעג טרעוו איז סאוו ,ךארּפש ןייא
 .ןוא לעגער טימ ןעכארּפשעג נוא ןעּב
 ;ייהנא אייז ןעלעוו ךרודאד נוא ,קיגאל
 ,"ןענרעל אוצ עכארּפשדנאל רעייז ןעּב
 ס -- ּב זיא לוגליג םעיינ םעד ןיא ךיוא
 ַא טשרקיערעד ןּבילּבעג גנוטייצ עשידיי
 יא רעקידנרעלַאּב ןוא רעװיטַאמרָאפניא
 :ַאטשַאּב זיא קיטסירטעלעּב יד ןוא ,ןַאג
 - סיוא ןלעװָאנ עשירָאטסיה ןופ זיולּב ןענ
 ?רעּביא ,רוטַארעטיל רעשידיי:שטייד רעד
 :עגַא ,ך"ז ג"לש ןסיוװעג ַא ןופ טצעזעג
 עשיטילָאּפ יד ץוחַא טעטילַאוטקַא עסיוו
 ןּבעגעגוצ גנוטייצ רעד ןּבָאה ןעלקיטרַא

 :וׁשי עשידיי יד ןופ ןצנעדנַאּפסערָאק יד
 םגה ,עּפָאריײא:ברעמ ןוא ?חרזמ ןיא םיב
 .ּב טָאה ןטנעדנַאּפסערָאק יד ןופ ךיוא
 ןרעסערגרַאפ ןופ טייהנגעלעג רעד ייּב
 טניז) ָאילָאפ ןיא ז"ז 8 זיּב גנוטייצ יד
 רעיײז זַא ,טגנַאלרַאפ (ח"לרּת 26 ג6
 ןעווח םערָאװ ,טסנרע ןייז לָאז "קיטירקי
  טרעילרעפ דנעטאּפש זיא קיטירק איד
 :ייז ןצנעדנַאּפ כערָאק יד ,"ליצ רהיא איז
 ןרעסעּב ַא ןיא ןּבירשעג טּפָא ןיוש ןענ
 / טָאה 1881 ןופ ןעמָארוָאּפ יד ךָאנ .שידיי
 ןּביױהעגנָא ,"ןונבלהא ןיא טּפיױהרעד ,ּב
 ?תּביח וצ גנוגיינ עסיוועג ַא ןזײװוצסױרַא
 עציטש יד ןריולרַאפ טָאה רע ןוא ; ןויצ
 ןיא תעיסקָאדָאטרָא רעשידי רעד ןופ
 ;ןכָאװ עדייּב ענייז ןוא ,דנַאלשטיײד
 םגא .טלעטשעגּפָא ךיז ןּבָאה רעטעלּב
 יילארשיהי ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןיא טָאה
 סָאװ .טְקַאפ רעד עלָאר ַא טליּפשעג ךיוא
 - סױרַא ןּבױהעגנָא ןַאד טָאה םיוּברעדעצ
 / +סקלָאפ סעשידויז ןייז ּב?טּפ ןיא ןּבעגוצ
 :עג רעמ ךסַא טָאה סעכלעוו ,"טטַאלּב

 ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןקידירּפַאּב טנעק
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 זיא טּפוהרעד יז רַאפ סָאװ ,דנַאלסור ןיא
 .,טמיטשַאּב ןעוועג "ילארשיז רעד ךָאד
 עיצַאדנעמָאקער רעד טיול ,.ּב טָאה 1
 טוג סלַא ,רעווילהָאמ לאומש 'ר ןופ
 ןופ ןעגנוגנידַאּב יד ןיא רעטנװַאהַאּב
 ?ילַאװ רעד ןופ תוחילש ַא ןעמוקַאּב ,י"א
 - צניילק ַא י"א ןיא ןענעדרָאוצניא ."סנַא
 ,דנַאלסור ןופ ןטסינַאלַאק עשידיי עּפורג

 העיסנ רעקיזָאד רעד ןופ עטכישעג יד -
 =עגסיוא ךיז זיא רע סָאװ תורצ יד ןוא

 ,ןטסינָאלָאק 12 יד טימ ןעמַאזוצ ןענַאטש
 :ַאק יד טעדנירגעג טָאה רע עכלעוו טימ ;

 :ַאּב תוכיראּב רע טָאה ,ןורקע עינָאל
 דוסיח ךוּב ןשיערּבעה ןייז ןיא ןּבירש
 ,י"א ןופ ןעמוקעגקירוצ ,(1883) "הלעמה

 ןוא ןָאדנָאל ןיא טצעזַאּב ךיז רע טָאה
 טַאלּבנכָאװ ַא ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא
 =יֵצ יד רעּבָא ,"תימלושה? שידיי ןיא
 2עג טינ גלָאפרע סיורג ןייק טָאה גנוט
 דנַאלגנע ןיא ןדיי לָאצ יד לייוו ,טַאה
 וא טרפּב ,ןיילק וצ ןַאד ןעװעג זיא
 ?ןקנָאק יד ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה .ּב
 :יא ןעשיליוּפ; סיקסוועשטניוו ןופ ץנער

 ,("טפנוקוצ עשידיא ידח רעטעּפש) "לעד

 ןטײרּפשרַאפ וצ ןעגנונעּפָאה יד ןופ ןוא
 ךיוא ךיז טָאה דנַאלסור ןיא גנוטייצ יד
 רוזנעצ יד לייוו ,טזָאלעגסיױא טשינרָאג
 :ייצ עשידיי ןזָאלוצנײרַא ןטָאּברַאפ טָאה

 ןעײנַאּב טוװּורּפעג .ְּב טָאה 1886 ,ןעגנוט =
 קחצי 'ר טימ תחא:די) "ןונבלה7 םעד
 ּבעגוצסױרַא ןזיװַאּב ,(ּב"טּפ ןיא גיצנַאד

 םענייש ַא ןיא ןוא ,ןרעמונ 13 זיולּב -
 טוט ןענופעג םיא ןעמ טָאה ןגרָאמירפ
 רעד טימ שיטּבײרש ןייז ייּב קידנציז
 ךיוא טָאה .ּב -- .טנַאה רעד ןיא ןעּפ
 עכעלרעטלעלטימ יײר ַא ןּבעגעגסױרַא/

 וניּבר שוריּפ? ,"ןונבל ןייז ט"א) ןדי:בתּכ
 .,("הלוגה ראּבש ,"תורגא רפסח ,"לאננח

 יז ,"לארׂשי תסנּכ, ,ןיפ 1/ ,םס 4111 ,ןע

 ,(טנכייצרַאפ) "רפס תירק , ,ןילטייצ 0

 2360 | - | לירּב

 22|עןוז) עּפיל-קחצי (ּפיל) לירּב
 ,ץניַאמ ןיא .ּבעג ( --+4
 .ּב לאיחי ,רעטָאפ ןייז טימ רָאי 10 וצ
 טָאה רע ואוו ,ןָאדנַאל ןייק ןרָאפעגרעּבירַא
 ןיא טרידוטש ןַאד ,לושסקלָאפ ַא טכוזַאּב
 ןיא רערעל ַא ןעוועג = ,/60054 8
 ךיז רָאי 20 ֹוצ ןוא ןלוש ענעדיישרַאפ
 ,קיטסילַאגרושז טימ ןּבעגוצּפָא ןּביױהעגנָא
 :ילגנע ענעדיײשרַאפ ןיא קידנטעּברַאטימ
 ןיא טּבעלעג 1896 ,ןטפירשטייצ עשו

 16 .8613006 ןופ רעטעּברַאטימ ,ןילרעּב
 ?עגנייא רָאי םענעגייא םעד ןיא ,1
 ?ידיא םעדח ןופ רָאטקַאדער סלַא ןדַאל
 ןעשידיא םעדח ןוא "ססערּפסקע ןעש
 =יצ עכעלטסירק ַא סָאװ ,"רעדוָאקער
 =סױרַא ןּבױהעגנָא טָאה עינַאּפמָאק-סגנוט
 =ידיי ןעניוועג וצ ידּכ ,סדיל ןיא ןּבעגוצ
  ףרַאּפ רעלַארעּביל רעד רַאפ ןעמיטש עש
 יַאּב טוװרּפעג רע טָאה רעטעּפש יט

 .סָאװ ,"ילארשיהח םעד ןָאדנַאל ןיא ןעיינ
 טריטָאקיַאּב לַאפוצ ַא ךרוד רעּבָא זיא
 --1899 .םלוע ןשידיי םעד ןופ ןרָאװעג
 שידיי טרירטסוליא ַא ןּבעגעגסיורַאה 1
 רָאמוה ןוא גנולײװרַאֿפ רַאפ טַאלּבנכָאװ
 "סקַאפיּפיּפװ לטיט ןשילרעטסיוא ןרעטנוא
 =טיל רעשיליוּפ רעד) ןעמײהקַאז טימ
 =בייֵלְג ,רעטעּברַאטימטּפוה סלַא ("קַאװ
 דמס 16650 ןיא טעּברַאעגטימ קיטייצ
 ,זעס .ןסש5מ 30006 ןוא סהזסס6

 רע ואוו ,י"נ ןייק טרעדנאװעגסױא ןַאד
 רעטעּברַאטימ ַא ןעוועג רָאי רָאּפ ַא זיא

 "טלעוו עשידיא אידח טַאלּבוָאט םעד ןיא
 =נע ריא ןופ רָאטקַאדער 1903 טניז ןוא

 ןרָא עטצעל יד .גנולײטּפָא רעשילג
 ?ײטּפָא רעשילגנע רעד ןֹופ רָאטקַאדער
 טָאה .ּב ,"טַאלּבעגַאט ןעשידייז ןופ גנול
 ענע זיישרַאפ שילגנע ףיוא טצעזעגרעּביא
 .--א"צ ,ןּבעל ןשידיי םעדח סיוא ןלעװָאנ
 =אֹּב ךיוא ךיז ,ס"ממ ןופ "עשטַאילק ידח
 =יצנע רעשינַאקירעמַא רעד ןיא טקיליײט
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 ךחס ןאסש ןופ ןּבעגעגסױרַא) עידעּפָאלק
 רעד ןגעו ןּבירשעג ,(צ014 1סז82/

 .ו"זַאא עמַארד רעשידיי
 יח יי 124--23 .ו ,ׁש ,הירפוסו וינּבר רוד

 ,(יּב השמ ףיוא גָאלָארקעג ןייז ןיא) קסַאל-ןהּכ

 .ּבעג (1921 /וא--156..) השמ לירּב
 ןייז .ב לאיחי ןופ ןוז ַא ,(?) זירַאּפ ןיא
 דנַאלשטיײד ןיא טכַאמעגכרוד םוידוטש
 רענייא ןעוועג לושכיוה רעד ןיא ןוא
 יד ןכלעו ןופ ,םידימלּת עטסעּב יד ןופ
 ,טרַאװרע ליפ רעייז ןּבָאה ןרָאסעּפָארּפ
 טָאה רעטָאפ ןייז טימ ןעמַאװצ רעּבַא
 ןוא דנַאלשטײד ןזָאלרַאפ טזומעג רע

 :גנע ןיא םוידוטש ןייז ןּבײהנָא רעדיוו
 פא רלַאּב רע זיא םעד ןופ ךיוא .,ׁשיִל
 ,ןרָאװעג ןסירעג

 ?ַארטסינימדַא ןיא ןטעּברַא ,"תימלושה,
 לאיחי ןעװ  ,וו"זַאא ןקורד ,ןצעז ,עיצ
 ךיז טָאה ,"ןונבלהח םעד טײנַאּב טָאה .ּב
 עילימַאפ יד ןוא ,טלּפַאטרַאפ טעּברַא יד
 ןיא רעש טלגנַארעג רעטייוו ךיז טָאה
 טױט סרעטָאפ ןכָאנ ,םויק ןרַאפ ּפמַאק
 ?עג ּפיל רעדורּב ןרעטלע ןטימ ןעמַאזוצ
 םעד ןּבעגוצסױרַא  רעטייו טּוװרּפ
 ?עג ליפ ךיוא קיטייצכיילג ,"תימלושהז
 :טייצ רעשילגנע-שידיי רעד ןיא ןּבירש
 יד רעּנָא ,1160/6ש6 40 טפירש

 ןרָאװעג זיא עילימַאּפ רעד ןופ טױנ
 טָאה פיל ןעװ טרפב ,רעסערג ץלַא
 טָאה "תימלושה? רעד ןוא טַאהעג הנותח
 ןרָאװעג .ּב השמ ויא ,טכַאמרַאפ ךיז
 ?ַאפ רעד ןופ רעזייּפש רעקיצנייא רעד

 ,שילגנע ןופ סעיצקעל ןּבעג ךרוד עילימ |
 רעצרוק ַא ןיא ,שיזיוצנַארפ ןוא שטייד
 םעד טײנַאּב רעדיוו רע טָאה םורַא טייצ !

 ,ןײלַא טייצ עטשרע יד ןוא "תימלושה!
 :ער ,ןּבירשעג ,ףליה סנעצעמע םוש ןָא
 יד טרידעפסקע ןוא טצעזעג ,טריטקַאד
 ,תוחוּכ יד רעּביא קידנטעּברַא ,גנוטייצ

 ,ןסַאמ|

 ,טייקטניוושעג סיורג

 ' טזומעג טָאה רע לייוו
 .םעד ןּבעגוצסױרַא רעטַאפ םעד ןפלעה

 ,םײהקַאז ,םָאלש ,יקסנַאדילָאד
 קסַאלןהֹּכ .ח .י ,ץיװָארוה לבח ,ןָאטס

 ,טשעּפ
 גנוצעזרעּביא ַא טימ -- "שדוק תרדה*

 48 י לירּב

 טייוו ,דנַאלשטייד ןיא ןגיוצעגפיוא םגה
 סקלָאפ רעשידיי רעקידעּבעל רעד ןופ
 ץנַאג ַא ןּבירשעג ךָאד רע טָאה ,ךַארּפש
 / ףסױרַא רע טגעלפ טפָא ,שידיי רעלוּפָאּפ
 =מוא ןוא ינּפ עשידוהַאי יד ןגעק ןטערט
 עשידי יד טקידיײטרַאפ ןקָארשרעד

 *ַאר גגנוטייצ ןייז ןיא קידנקורד
 =העל יװ ,טלַאהניא ןשידיי ַא טימ ןענַאמ
 ,("יארלא דודז) סדליפסנָאקיּב רעדָא ,סנַאמ
 רעדָא ןשטייד ןופ ךיילג יז רע טגעלפ
 טימ שידיי ןיא ןצעז לַאניגירָא ןשילגנע

 ךיז ןּבָאה ןכיגניא
  עגנוי ייר ַא טריּפורג "תימלושהח םורַא
 ,יקסלָאּפ ןַאמייה יװ ,רעּביײרש עשידיי
 .ל ,י ,טנַאמרעװו םהרבא ,ןַאמרעּב קיזייא

 קיזייא

 טָאה "תימלושהפ יו םעדכָאנ ,דנַא .א
 =עגּפָא קיירטש-רעצעז ַא ּבילוצ ךיז
 םעד ןּבעגעגסױרַא ,3 טָאה ,טלעטש
 ןוא ,טַאלּבנכָאװ ַא ,"ןָאפעלעט ןעשידיאז

 ,גנוטײצ עכעלגעט ַא ףךיוא רעטעּפש

 =יִדייֵלֲאַּב רַאפ סעצָארּפ ַא בילוצ רעּבָא
 דנַאלגנע ןיא זיא סָאװ ,(ילעּביילא) גנוק
  ,תואצוה ערעײהעגמוא טימ ןדנוּברַאפ

 ןגנוטייצ יד ןלעטשּפָא טוומעג רע טָאה
 =סיטַאט ןלָאצַאּב טפרַאדעג טָאה רע םגה
 יד רעּבָא ,ןשָארג רָאּפ ַא זיולּב עיצקַאפ
 =ירַא ןּבָאה םידדצ עדייּב ןופ תואצוה
 .טנופ 1000 ןופ עמוס יד ןגיטשעגרעּב
 =ידײ רעד ןופ קעװַא .ּב זיא ןַאד טניז
 רע רעכלעװ רַאפ ,טלעוװסגנוטייצ רעש

 ךוא ימ ליפ טימ דנַאלגנע ןיא טָאה
 ,געו ַא טגיילעגכרוד טייקיעפ

 ,גנולייטטימ עטַאװירּפ
 גָאלָארקעג ןײז ךיוא יװ

 ,1/ו8 "טייצ ,

 ןיא ןייד ןעוועג -- לאירזע ליב
 רפס ַא ןּבעגעגסױרַא . ,ןרַאגנוא

 ,קסַאלױהּכ ,ח ,י ןופ
 רענָאדנָאל רעד ןיא
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 יד טלַאהטנַא טָאװ ,שטייד:שידיי ףיוא
 ימי תרשע ,הנשה:שאר ףיוא םיניד
 .תוינשמ סָאד ךיוא ןוא רוּפיּכ:םוי ,הבושת |
 .ךיוא ,אמוי ןוא הנשה שאר ןופ וצרעדי

 תיּב ןופ ןַאלּפ םעד ןוא רּת יו זיּב חול ַא
 ,(1827 ,ןעפָא) ינש

 ./ 2 1111 ן ;םירפסה רצוא ,בקעי:ןג

 2/װ0 בקעי= םייח יקסװָאטסירּב
 ,זדָאל ןיא ,ּבעג ( -- 2

 רעודָאלװ ןופ רעטעּברַאטימ 1915 טניז .
 רעײנו ט"א סנטצעל) '?טַאלּבסקלָאפ
 ןבעגעגסױרַא 24--1922 = ,("טַאלּבסקלָאפ
 ,"טישכּת רעדח לטעלּבציוו ךעלטנכעוו ַא

 - ;ךליּבנסַאג גנולמַאז ַא -- םרָאּפכוּב ןיא |
 - "טייצ:המחלמפ ט"א ןגָאלָאנָאמ ןוא ךעל
 ַא טסַאפרַאפ .(02 ו'ז ,6 ,זדָאל)
 ."ףיוהרעּבעװ ַאװ ט"א ןַאמָארסגנוטיײצ

 ,ֿבעג (191.,-- 1865) השמ ןהּכרּב
 רעד ןיא ,פוג רעקסּבעטיװ ,קצָאלָאּפ ןיא
 :עג ןגיוצרעד .טחוש ַא ןופ עילימַאפ
 ,יריי רעקִיייּברעד ַא ןיא זייוולייט ןרָאװ
 :עג ןייז ןיא זייוולייט ,עיגָאלָאק רעש
 טנרעלעג טָאה רע ואװ ,טָאטשנריוּב |

 ןיא ןיוש .שרדמה:תיּב ןוא םירדח ןיא
 :בעה ןּבירשעג טנגוי רעטסירפ רעד |

 טינ יד בילוצ רעּבָא ,םיריש עשיער
 .טָאה ןדנעטשמוא עלעירעטַאמ עקיטסניג)
 לַאמרָאנ טנעקעג טינ גווּבַאגַאּב ןייז ךיז
 . ןט0:40 םעד ףיוא טשרע .ןעלקיװטנַא
 לֲא עשרַאװ ןיא קידנּבעל ,רָאיסנּבעל
 יד רעד רעטנוא ,רערעל רעשִיערּבעה
 :נָא ןעזייר םהרבא ןופ העּפשה רעטקער
 ,שידיי ןיא רעדיל ןּבײרש וצ ןּביױהעג
 טכעלטנפערַאפ עטשרע סָאד ײז ןופ
 | 2ָארּפ ךוּברהָאיװ  ףב"מז סנעזייר ,א ןיא |

 טקורדעג ךיוא זיא טרָאד) 1905 "סערג
 ןַאד טניז .("רערדעל לעקנעיז דליּב ןייז
 ענייז טקורדעג ןוא ןּבירשעג ליפ רעייז
 עטושּפ וצ ןיוש לסיּב ַא ,עכעלמיטסקלָאפ
 ןופ רעדליּב בור סָאד ,רעדיל עשידיי |

 טייקיטעט עשיטס

 :עּפש ,"םלועהיז

 - ײל ךיוא לייט םוצ ,סַאג רעשידיי רעד|
 ץלַא ןיא טעמּכ ,רעדילר!טַאנ ןוא עשיר
 עיינ סָאדװ יװ ,ןעזייר .א ןופ ןּבַאגסױא
 רעװעשרַאװ יד ןיא }.דנַא .א ױידַנֲאל
 ןיא = ,?דניירפא - ,"טנייהש  ,"ףַארגעלעטײ
 רעד ןיא ,?"שידויח ּב"מז סעצרּפ 5 :
 .לַעּב ןופ ר"א "עמיטש רעשידיאי רעגיר
 - "גנוטײצנַאמָארװ סיקסנירק ןיא ,תובשחמ /
 יא עוָאיּפ ןיא ךעלדליּב ךיֹוא ןּבירשעג
 רעשִיעּפָאריײאװ סנעזייר .א רַאפ ,לזמ=רּב
 ןופ םיריש טצעזעגרעּביא ױרוטַארעטיל
 -  תעשּב..דנַא ,א יונעל ,יקצַאװָאלס סוילויי

 :קעװַא ןוא עשרַאװ ןזָאלרַאפ המחלמ רעד |
 ןוא טנלע טרָאד ,דנַאלסור ןייק ןרָאפעג
 + ןעװעג הכוז טיג ,ןּברָאטשעג םָאזנייא
 - .עסערֿפ רעד ןיא גָאלָארקענ ַא ֹוצ ןליּפַא

 . : ,1| עיגָאלָאטנא ,ןיסַאַּב .מ

 ( = 186 ןוא) זו תוכרּב
  ,ּבוג רעװעילהָאמ ,סואווַאשט ןיִא .ּבעג
 ,ענָאּברָאס רעד ןיא זירַאּפ ןיא טרידוטש
 טזומעג המחלמ:טלעוו רעד ּבילוצ רעּבָא
 ;ילַאנרושז ,ןסייררעּביא םוידוטש סָאד

 1910 ןּבױהעגנָא
 ,"ךבייר פח ןיא

 ,יןעּבעל רעזנואז
 ,"הריפצה,,"ןמזהח

 ןָאדנָאל ןיא רעט
 טקילײטַאּב ךיז
 ' - ,"טייצ רעדל ןיא
 רעד ןיא ,עניטנעגרַא ןייק קעװַא 1915
 ;ערטנע ץניװָארּפ ,זעגנימָאד  עינָאלָאק
 1916 ּבײהנָא טניז ןּבעגעגסױרַא  ,סָאיר
 ןעמַאזוצ) "טסינָאלָאק רעד טַאלּבנכָאװ ַא
 ןיא זיא עכלעוו ,(ןָאסלעדנעמ ףסוי טימ
 ַא ייּּב ,רעמונ ןט:45 ןפיוא 1917 ץרעמ
 ;נַאגעגרעטנוא ,.זקע 500 ַא ןופ שזַאריט
 ;א"קי רעד ןופ תופידר יד ּבילוצ ןעג

 טָאה ריא ןגעק סָאװ ,עיצַארטסינימדַא
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 ןטימ ,ּפמַאק ַא טריפעגנָא טפירשטייצ יד
 לארשי:ץרא ןייק ןעמוקעג ןָאיגעל ןשידיי |

 :לישעג טרָאד ןופ ןקורדנייא ענייז ןוא
 ןעטָאש ןרעטנואפ ךוּב םעד ןיא טרעד

 ןוא (265 ז"ז ,1918 ,י"ג) "ןומרח ןופ
 רעדח עטכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ יד ןיא
 ןעווײ ,עמַארד עקיטקַאריפ ַא--"רעטכצוו
 ןופ ןַאמָאר ַא -- "טשינ טנייש הנבל ידי

 עקידמַאז יד ןיאח ,ןּבעל?רעטעּברַא םעד
 סיוא גנולייצרעד עסיורג ַא -- "רעדיילק
 ןיא ןָאיגעל ןשידיי םעד ןופ ןּבעל םעד
 ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא ךיוא יװ = ,י"א
 .עסערּפ רעשידיי רעקרָאייינ רעד ןיא
 עשידיי עלַא ןיא טעמּכ טקילײטַאּב ךיז
 :ָאט םעד ןיא ,קרָאיײוינ ןופ ןעגנוטייצ
 רעד ןיא ,?לַאנרושז ןעשידיאז רעט ָאר
 ,"ירבעהאה ,"יש .א .פ7 ,"טפנוקוצא-

 1690 ס00ז0010/ ,"תדלומהז ,"חרזמהח
 ?ייצרעד ייר ַא ךיוא ןּבירשעג ,דנַא ,א
 2רַא ןיא ןּבעל ןשידיי םעד סיוא ןעגנול
 יי :ןעמינָאדװעסּפ ענייז ןופ .,עניטנעג

 ?לעדנעמ .א ,םוצז ,ןיסָאס .ַא ,ןַאסלעדיא
 ,םילַאס וּבא ,רעדמערפ ַא ,ןָאס

 -- 1880 23/) לחר תונרּב
 ,דנַאלסורסייװ ,קסנימ ןיא ,ּבעג (

 רעייז ןוא ליּכשמ ַא ,ףלָאװ ,רעטָאפ ריא
 ןבירשעג ליפ טָאה ,שטנעמ רעטּבַאגַאּב ַא
 ,שיערבעה ןיא
 םיבתּכ ענייז רעּבָא
 ?טנפערַאפ טינ
 טָאה רע ,טכעל
 ;ונרַאפ ךיז ןײלַא

 רעד טימ ןעמ |
 .ןייז ןופ גנויצרעד
 :לָאט רענעט;רעג
 :עג יִז טָאה ,רעט
 זייוודניק ךָאנ) זַא יװַא ,שִיערּבעה טגרעל

 :ַאנ ,ךנּת םעד טנעיילעג יירפ יז טָאה |
 ריא ןיא רָאי 9 וצ ,וויזַאא קרעװ סוּפ

 ןּברָאטשעג רעטָאּפ .רעד

 ריאמ; ,(61 |

 .טָאה יז ןוא

 סלַא ןטעּברַא .ןײגקעװַא טזומעג ןכיגניא
 על ןעוועג יז זיא רעטעּפש .,ןירעדיינש
 ;גימ רעד ןיא טעּברַאטנַאה ןופ ןירער
 ןּביירש ,לוש:רעקרעװטנַאה רעשידיי רעקס
 רָאי 9 וצ ,ירפ רעייז ןּבױהעגנָא יז .טָאה
 16 וצ ,ךוּבגָאט ַא טריפעג ןיוש יז טָאה
 :רעד עטשרע ריא ןּבירשעגנָא -- רָאי
 :ללצרעד יד --17 וצ ,"עלעקנעיא גנולייצ

 ןפיוא, ,"גנוטרַאװרעק ,"דַאשט?/ ןעגנול
 1899 יז טָאה טריטויגעד ,"םלוע:תיּב
 רעטנַאמרעד רעד טימ "דוי םעדא ןיא

 :עג טָאה סָאװ ,"עלעקנעיג גנולייצרעד
 ?טפירש רעלופטנעלַאט רעד ףיוא ןגיוצ
 טעמּכ ,טײקמַאזקרעמפיוא יד ןירעלעטש
 ןענייז ןויקסע ןוא ןלעװַאנ עריא עלַא

 רעד ןוא "דויא ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 ,הנותח רעד ךָאנ ."דניירפ ןיא ךָאנ

 ?קָאדנָאצ ַא ,ןַאמ ריא טימ קידנעניואוו
 ,יּבוג רעװָאטַארַאט ןופ ףרָאד ַא ןיא ,רָאט
 :ידיי רעד ןופ ןיָאװעג ןסירעגּפָא יז זיא
 רָאנ ןוא הביבס רעשירַארעטיל רעש
 ליפ רעּבָא ,ךיז טקורדעג ןטלעז ץנַאג
 ?רעּביא ןוא ןעגנומיטש יד ,ןּבירשעג
 ןטײװ ַא ןיא ןייז ןפרָאװרַאפ ןופ ןעגנוּבעל
 טכַארּבעג יז טָאה בושי ןשיסור ןדמערפ

 =עװָאנ ריא ןיא קורדסיוא ןקרַאטש ַא וצ |

 ,(1910 "דנירפע) "םירבק .יװצז על
 רעד ףיוא רעגנוה רעסיורג רעד טשרע
 .טכַארּבעגקירוצ יז טָאו 1020 עגלָאװ
 ?טרוּבעג ריא ןיא עילימַאפ ריא טימ

 =רַאפ יז טָאה ןרָאי עטצעל יד .טָאטש

 =יצרעד ערעסערג עקינייא טכעלטנפע
 "םָארק יד/ יװ ,"טפנוקוצ, ןיא ןעגנול

 ,1923) "דמושמ רעד ,(61:--246 ,1922)
 רעדא ,(1/ ,1924) "ןעדגוק

 עריא ןופ ,(ע ,1924) "םלוע:תיּב רעטלַא

 עקינייא ךיוא ייז ןשיװצ ,קרעװ עליפי
 - לייט ױעגיײלק ץגַאג ַא רָאנ זיא ,ןעמארד
 גנולמַאז ַא/ ט"א םרָאּפכוּב ןיא טֹױרַא

 :ץעלק .א ,ב ג"פ רעגליוו) ףעגנולייצרעד
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 יד ןיא סָאד ןוא ,(96 ז"ז ,1922 ,ןיק
 קיטירק עשידיי יד סָאװ ,הּביס:טּפיוה
 טימ טקיטפעשַאּב ךיז קינייװ ױזַא טָאה
 =ייב ַא טימ ןיטסילַאער ַא ,גנופַאש ריא
 שוח םענייפ ַא טימ ןוא םזיריל וצ גנוג
 ּב טרעדליש ,זילַאנַא ןשיגָאלָאכיסּפ רַאפ
 רעשידיי רעד ןופ ןּבעל סָאד טּפיױהרעד

 ,דניק ןשידיי םעד ןופ ,רעטומ ןוא יורפ

 ?ידיי סָאד ,ןירעטעּברַא רעשידיי רעד ןופ

 עריא עקיגייא ,ללכּב ןּבעלנעילימַאפ עש
 יײווצש ,גרַאּב :רעטנואק יו ,ןלעװָאנ

 ןענײז ,,דנַא .א "עלעטעז ,"םירבק
 ןוא שיסֹור ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא

 . ,שטייד ןיא ךיוא

 ר"ד ריאמ = לארשִי  רעדנערּב |
 ןיא ּבעג (= '?7/ /אוו- 1888 9 -

 :ירחוס ַא ןיא ,עיצילַאג:חרזמ ,עלסינַאטס

 5ַאֹּב גנויצרעד עשידיי ,עילימַאפ רעש

 ?מיג ןיא טרידוטש ןַאד ,רדח ןיא ןעמוק |

 ?קָאד סלַא טקידנעעג 1913 ןוא עיזַאנ

 יינוא רעװעקַארק םעד טכער ןופ רָאט

 ?יישרַאפ ןיא טריציטקַארּפ ,טעטיסרעוו

 =עּפש ןוא עיצילַאג ןופ ןטכירעג ענעד

 טימ טקילײטַאּב ךיז ,ןיו ןופ רעט

 ענעדיישרַאפ ןיא םיריש ןוא ןציקס

 ןטפירשטייצ עשידיי ןוא עשיליוּפשידיי

 ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא ,עיצילַאג ןופ

 ןופ םרוטש ןיאי ט"א םיריש גנולמַאז ַא

 5ז/ ט"א עזָארּפ דנַאּב ַא ןוא "ןעּבעל

 ,"תימלושא ג"פ רעקָארק) ' "טכענ:רעמ

 יד ןעמונעגרעּביא 1915 ,(1912 ,1

 ?נעכָאװװ ןשידי םעד ןופ עיצקַאדער
 ךיוא ןעוועג ואוו ,ןגַאהנּפָאק ןיא חטָאלּב

 טעטימָאקספליהװ םעד ןופ רַאטערקעס

 - ענעטילעג:םָארגָאּפ ןוא:המחלמ יד רַאפ
 רַאטערקעס:לַארענעג רעטעּפש ןוא "ןדיי
 -.נָעצ ןשידיי ןשיװַאנידנַאקסח םעד ןופ

 רָאטקַאדער ןוא *טעטימָאקספליה ןלַארט
 =ייֵל סלַא ,"ףליהסקלָאפװ ןַאגרָא ןייז ןופ
 ןופ גנולײטּפָא רענילרעּב רעד ןופ רעט

 *רעּב ןייק 1921 ןעמוקעג טעטימָאק םעד
 רעד ּבילוצ .,ןּבָאה טייצ העד ֹוצ ;ןיל
 ןיא בושי ןשידיי ןופ גנורענעלקרַאפ
 סָאד/ ךיוא טרעהג .פיוא ,עיװַאנידנַאקס
 1917 ,יףליהסקלָאפ ידח ןוא "טַאלּבנעכַאװ
 עשידיי עטשרע סָאד טעדנירגעג ,ּב טָאה
 :יצ עשידיי רַאפ ָארויּב:ץנעדנַאּפסערַאק
 צעשידוי סנעיװַאנידנַאקס/ "א ןעגנוט
 :קנופ טָאה סָאװ ,(קיס) ײץנעדנַאּפסערָאק
 1924 .,רָאי ּבלַאה ַא ןילּב טרינָאיצ
 =עלטנכעוו יד ןילרעּב ןיא ןּבעגעגסױרַא
 ,"גנוטייצ עטרירטסוליא עשידויק עכו

 --- 1890 םורַא) עדלָאג רענערּב -
 ,(?) עטיל רעד ןיא .ּבעג (

 ואוו ,עקירפַא-םורד ןייק טרעדנַאװעגסױא
 .רַאפ ןיא רעדיל טקורדעג טָאה יז
 רעדע ןיא ,לשמל ,ןּבַאגסױא ענעדייש
 1914 טניז ,דנַא .א 1912 "טייצ רעינ
 ,עילַארטסוװַא ןיא

 ןש 1881) םייח:ףכוי רענערּב
 רעוװָאגינרעשט ,ןילמ:יינ ןיא ,ּבעג (1
 יב טייהדניק עקירעיורט עטרַאה יד ,ּבוג
 זיא רעטָאפ ןייז) ןרעטלע עמערָא ענייז

 | .(דמלמ ַא ןעװעג
 רעווש ךיז טָאה
 ןייז ףיוא טגיילעג
 ןט55 ןופ ,המשנ

 רע טָאה ןָא רָאי
 ,רדח ןיא טנרעלעג
 קעװַא רָאי 15 וצ
 ?ואווַאּב רעד ןיא
 ןופ הגישי רעטס
 סהבישי=שאר םעד טימ ןעמַאזוצ ,ּפעשטָאּפ
 :עג ַא ןּבעגעגסױרַא ןיסענג ןסינירוא ןוז
 ךָאנרעד ,"םיחרּפװ לַאנרושז םענעּבירש
 ןעמענרַאפ וצ קָאטסילַאיּב ןייק קעװַא
 . ןיק רעּבָא ,הכאלמ ַא סעּפע טימ ךיז
 :עגנָא ןוא ןענופעג טינ טעּברַא עשיזיפ
 טזיײװ ,ןַאד ןיוש ,ם"ּתס רפוס ַא וצ ןעמוק
 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעוועג ,סיוא
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 ,לעמָאה ןייק קעװַא 1898 םורַא ,,"דנוּבז
 ײּב רַאטערקעס ןעוװעג טייצ עסיוועג ַא

 ךיוא ךיז טרענרעד ,ןהּכה ללה ןּב יכדרמ
 טריטקַאדער ,סעיצקעל עשיעדּבעה ןופ
 רעדח "דנוּבז ןופ ןַאגרָא רעלמָאה םעד
 עשידיי יד ןשיװצ טעּברַאעג ןוא ?ףּפמַאק
 ןעגנַאגעגפיונוצ טגעָאנ ךיז ,רעטעּברַא
 :נוא ןענופעג ךיז ,ןענילטייצ ללה טימ

 :עּפ יד ןופ העּפשה רעקרַאטש רעד רעט |
 ןופ סעירָאעט עשיפָאסָאליפ עשיטסימיס
 ןיש ,עשצינ ,ןַאמטרַאה ,רעױהנעּפָאש
 "ץילמהי ןיא טכעלטנפערַאפ טַאהעג
 ַא -- "םחל תפ; ךַאז עטשרע ןייז (9
 ַא ןופ גנוּבײרשַאּב עקידתמא עטושּפ
 ,שטנעמ ןקירעגנֹוה ַא ןופ עמַארד רעניילק
 2עבנג וצ ךיז ייּב טלעוּפעג טָאה רעכלעוו
 סנילטייצ ץנַאדַא ,טיורּב לקיטשַא ןעג
 ג"'פ ןיא ןּבעגעגסױרַא גנולטימרַאפ
 2רעד גנולמַאז עטשרע ןייז "הישוּתח
 ןופ רעדליּב -- "רוכע קמעמז ןעגנולייצ
 ףיוא ןגיוצעג ןּבָאה סָאװ ,טיונ רעשידיי
 ןופ א"צ ,טייקמאזקרעמפיוא יד םיא
 רעטגייצרעּביא סלַא .,ןיקסוועשטידרעּב
 :ָאלָאק ַא ןגעו טמיורטעג רענַאיָאטסלָאט
 ?ומָאק ףיוא דרע יד ןטעּברַאַאּב וצ עיִנ
 2עג ןליפַא םעד ּבילוצ ,תודוסי עשיטסינ

 וצ עשרַאװ ןייק 1900 ּבײהנָא ןרָאפ |
 ןטיורג ןטימ שינעגעגַאּב יד רעּבָא ,ןצרּפ
 ,טליקעגּפָא םיא טָאה רעטכיד ןשידיי
 טּבעלעג טייצ עסיוועג ַא רע טָאה 2
 ןעמַאװצ טָאה רע ֹואוו ,קָאטסילַאיּב ןיא
 טעּברַאעג ןעזיר .א דניירפ ןייז טימ
 סלַא קיטָאק ,א ןופ "גנודליּבז ג"פ ןיא
 ןיא ןענייז לַאפוצ ַא ךרוד ,רעצעזרעּביא
 ענייז ןעגנַאגעג ןריולרַאפ קָאטסילַאיּב
 ןשיוװצ ,שידיי ןוא שִיערּבעה ןיא ,םיבתּכ
 רע סָאװ ,"ףרוחּבח ןַאמָאר רעד ךיוא ייז
 ןופ ןּבירשעגנָא םורַא רָאי רָאּפַא ןיא טָאה
 טָאה עכלעוו ןוא יינ סָאד ףיוא ןורּכז
 רעטשרע רעד ןיא טלעטשעגקעװַא םיא

 ,קיטסירטעלעּב רעשיערּבעה רעד ןופ ייר
 טּבעלעג ,טַאדלָאס ַא רַאפ ןּבעגעגּפָא 3
 .ןופ עמרַאזַאק רעד ןיא רעש רעייז
 +=שיסור רעד ןופ ךָארּבסױא םייּב ,לָאירָא
 קלָאּפ ןײז ןעװ ,המחלמ רעשינָאּפַאי
 םוצ ןרעװ טקישעגּפָא טפרַאדעג טָאה
 :ָאפפיוא רעכעלגנירד רעד ףיוא ,טנָארפ
 רעּבָא ,ןפָאלטנַא דניירפ ענייז ןֹופ גנורעד
 רע יװ ױזַא ןוא ,טּפַאכעג םיא טָאה'מ
 ןעמ טָאה ,סַאּפ ןייק טַאהעג טינ טָאה

 :ַאּב ןיק ּפַאטע ןטימ טקישעגּפָא םיא
 :ַאגרָא ,ןטסידנוּב עּפורג ַא ואוו ,קסיורּב
 הווח ןיטסידנוּב רעלמָאה רעד ןופ טריזינ
 סלַא ןעמוקעגמוא רעטעּפש) ןָאטפלָאװ
 תעשּב ץושטסּבלעז ןשידיי ןופ דילגטימ
 טָאה ,(לָאּפָאטילעמ ןיא םָארגָאּפ םעד
 ןוא יַאװנָאק םעד ןופ ןגָאלשעגּפָא םיא
 ןעמוקעג ,דנַאלסױא ןייק טקישעגקעוװַא
 ?עג טָאה רע ואו ,1905 ןָאדנָאל ןייק
 :ַאּב ,"ררועמהח לַאנרושזשדוחַא טעדנירג

 ןטספרַאש ןפיוא םיא ןיא קידנּפמעק
 םעד יא ,םזילַאיצָאס ןשידיי םעד יא ןפוא
 יד רַאפ ּפמַאק םוצ קידנפור ןוא ,םזינויצ

 המשנ:סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ תורצוא
 רעד ןופ ןטרעװ עטסכעה יד רַאפ ןוא
 ףיוא קידנקוק טינ .,רוטלוק רעשידיי
 טַאהעג טָאה לַאנרושז ןייז סָאװ ,םעד
 ,ריּפַאּפ ןוא קורד רַאפ רָאנ האצ'הַא
 ,ןײלַא .ֹּב טצעזעג םיא טָאה ןצעז לייוו
 =נַאגעגרעטנוא םורַא רָאי 2 ןיא רע זיא
 עּביל רעקירעיורט ַא ּבילוצ טזָאלרַאפ ,ןעג

 ןייז וצ ןרָאפעגּפָא 1908 רע זיא .,ןָאדנָאל
 רע ואוו ,גרעּבמעל ןייק ןַאמּפָאש .ג דניירפ |

 ?םעלװ ןיא רעצעז סלַא טעּברַאעג טָאה
 ןבעגעגסױרַא ךיוא ,"טַאלּבגָאט רעגרעּב
 ,?םיביברח ּב"מו ןופ ןטפעה  ייװצ
 ךיז ואוו ,לארשי:ץרא ןייק קעװַא 1908 ףוס
 =עּברַא עשיערּבעה עלַא ןיא טקילײטַאּב
 לעוּפהא םעד טריטקַאדער ,ןענַאגרָארעט
 ןעוועג ,"המדאהפ ,"תורּבעמז ,"ריעצה
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 על המחלמ רעד תעשּב טייצ עֶסיוועגַא
 עיזַאנמיג רעשיערּבעה רעד ןופ רער |

 ,ופי ןיא

 םעד תעשּב טנעה עשיּבַארַא ןופ ןלַאפעג

 יב טָאה טנַאמרעד יוװ---,םָארגָאּפ רעופי
 עט רעשירַארעטיל ןייז ןופ ּבײהנָא ןיא
 :רַאװ ןיא ,שידיי ךיוא ןּבירשעג טייקיט
 ?גולייצרעד עכעלטע ןּבעגעג רע טָאה עש
 .=עג טינ ןענייז יז רעּבָא ,"דויא ןיא ןעג

 :רַאפ םיא טָאה סָאד ; ןרָאװעג טקורד

 תועמשמ םיא ןוא . רעצ סיֹורג טּפַאש
 זַא יֹוזַא ,שידיי ןּביירש .וצ טקיטומטנַא

 שידי ןיא טײקיטעט עשירַארעטיל ןייז
 ענייא .עקילעפוצ ַא רָאנ ןעוועג = זיא ||

 רעד ןופ ןרוגיפ עטסשיגַארט יד ןופ |
 טייקכעלנעזרעפ ַא ,ענרעדָאמ רעשידיי
 :עּבעל קיטש ַא ,חועינצ ןוא תוריזנ ןופ
 ןעװעג עיּפשמ טָאה סָאװ ,ןסיוועג קיד
 | ןייז טימ רוד רעזנוא ףיוא העּפשה עסיורג ַא
 ,ןרָאצ ןוא רעצ ןקילײה ןופ טסעטָארּפ
 טפַאשקנעב רעכעלטפַאשנדיײל .ןייז טימ

 ןופ ןיז ַא ךָאנ ,לַאעדיא ןקיטכיל ַא ךָאנ

 יד רַאפ גנוקיטכערַאּב ַא ךָאנ ,ןּבעל -
 רע טָאה ,ןדייל ןוא םירוסי עכעלשטנעמ
 גנוזיילסיוא רעכעלרעניא ךָאנ ןרַאג ןייז
 רעד טימ ןוא לארשי:ץרא טימ ןדניּברַאפ

 רעכלעװ ןופ ,רוטַארעטיל רעשיערּבעה

 עטסלעניגירָא יד ןופ רענייא זיא רע

 :עדליש סלַא ,רעײטשרָאפ עטסערג ןוא

 סלַא ,ןיּפ ןיא טיוג רעשידיי ןופ רער

 סלַא ,גנולַאפעצ רעשידיײ ןופ רעטכיד

 - רעטסיימ -
 טימעג ןרעווש םעד- טימ ןעגנורדעגכרוד |

 קידנכוז ,עיצַאנגיזער ןוא םזימיטעּפ ןופ

 קידנּפמעק ןוא רוד םעד ןֹופ דלעה םעד

 .עזַארּפ רעטמוּפ רעקידנעגנילק רעד ןגעק

 לּפַאצ רעד "יז טרעה םזילַאער ןייַז ןיא

 עשִיערּבעה ןייז ןוא ןּבעל ןקידעּבעל ןופ

 ןופ גנוצעזרעּביא זַא יו טגנילק ךַארּפשי

 רעווש ,בושי ןפיוא רעטעּפש
 .,רעטעּברַאדרע ןוא :ײסָאש סלַא טעּברַאעג

 ,סָאד !

 11907 ,ןָאדנָאל ,"טלעוו
 םעיינז ןיא שִיִערּבעה ןופ טצעזעגרעּביא

 ;(ןעזייר .א ןופ
 .,געװ ןופ

 ,זילַאנַא ןשיגָאלָאכיסּפ ןופ

 ןעּבעל ןייז
 ג"5) "טייקגיט

 םעד ןופ טלנָאװרַאפ רעּבָא ,שידיי

 ןופ טרעטייוורעד רעמ ץלַא זייווכעלסיּב

 . ןיוש זיא םיא ןוא ךַארּפש סקלָאפ םעד
 ?רעּביא ֹוצ וליפַא רעווש שינכעט ןעוועג |

 .ענייז ןצעז
 ןגעו ,שידיי

 ןיא קרעװ עשיערּבעה
 -עג טָאה רע סָאװ

 ?כרוד םעד ןגעוו וליפַא ךיז ןוא טכַארט
 עז) רעגעלרַאפ עשידיי טימ ןּבירשעג
 44 ,"רעטעלּב ,טילק ןיא ווירּב ס--ּב

 ןיא ןּבירשעגנָא טָאה רע סָאװ
 :ירַארעטיל ןייז ןופ ּבײהנָא ןיא ,שידיי
 - ןעגנַאגעג ןרױלרַאּפ זיא ,טייקיטעט רעש
 עקידרעטעּפש ענייז ןוא קָאטסילַאיּב ןיא
 שידיי ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולייצרעד
 יטייצ ענעדיישרַאפ רעּביא טייזעצ ןעניײז
 =עמַא ןוא עיצילַאג ,דנַאלגנע ןופ ןטפירש
 ַא זיולּב טנכײצרַאפ ןיקסעילַאּפ ,עקיר
 ייווצז :ס--ּב ןכַאז עשיטסירטעלעג רָאּפ
 עטכישעג עגיטעמוא עניילק ַא -- לָאמ
 עשידיא יד ?ןעױהַאי:רעדניק יז ןופ

 ענעגייא סָאד

 / -- "עלייורעדפ ;(1907 ענליװ ,"געוו
 | ריא ,"ןעּבעל ןוא טסנוקז) גנולייצרעד

 | עקירדנייא -- טעּפמיאזי

 "טנעכייצרעפ ןוא טרעהעג
 +יל ,עשיטסיצילּבופ ץוחַא .,("טפנוקוצז)
 . =עפ ןוא ןעלקיטרַא עשיטירק:שירַארעט
 . עשידיאז רעגָאדגָאל יד ןיא ןענָאטעיל
 עשידיאק ה"מז ,"טייצ עיינ ידע ,"טלעוו
 -- "ייז ןוא .רימז) "קעטָאילּביּבסקלָאפ

 רעד ןופ עגַאל רעקירעיורט רעד ןגעוו
 י"נ ,(רוטלוק רעשִיערּבעה ןוא רעשידיי
 =לדויק רעגרעּבמעל ,"רעפּפמעק ןעשידיאז

 ?רוּכזיח ּב"מז ,"טנייהא ,"רעטייּברַא ןעש
 יא ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה רע .דנַא ,א
 -- וּפַאמ םהרבאז ט"א רושָארּב עניילק

 עט עשירַארעטיל ןוא
  =יֵלֹג ,רעדניגכוצ רשא
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 ר"ד טצעועגרעּביא ןוא (1908 ,ינַאינ
 ַאמַארדַא -- ָאטעג עיײנ סָאדװ סלצרעה
 שינעּבױלרע רעד טימ ,ןעטקַא רעיפ ןיא
 ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ לצרה ישרוי ןופ
 ?רעד) ירענלעק ,ל ר"ד רָאסעּפָארּפ-,ווינוא

 ?רַאפװ סיקסניטָאּבַאשז ,וװ ,(ג"פ רעּבלעז |
 .ַאב) "לארשי:ץרא אקווד רימ ןליוו סָאװ
 ילעוּפץ ג"פ ,רּבחמ .י ּפ"א ;גנוטעּברַא
 --"טסייה יווח סעצרּפ ,ל ,י ,(ןָאדנָאל ,"ןויצ
 "ןעשיערּבעה םעד סיוא ,סינעכייצרעפ ַאז
 ןָאדנָאל ,"טלעװ רעטיײּברַא עיירפי)
 שיערּבעה ףױא שידיי ןופ ןוא (5
 עקינייא .ןציקס עכעלטע סנעזייר םהרבא
 טצעזעגרעּביא ךיוא ןענייז 0--ּב ןכַאז
 יו ,ערעדנַא ןופ שידיי ףיוא ןרָאװעג
 :לא) יקצולס ,ּב ןופ -- "עלעטניּפ ַא םורַאז
 ,1923 ןילרעּב ,ג"פ רעשירַארעטיל רעשיד

 ?שירפ ,ז ןופ ,זעגרעּביא טשרעוצ }204 ז"ז
 ,1906 "רעפּפמעק ןעשידיאז ןיא ,גרעּב
 עידעמָאק ַא--"סָאװ ןענַאװ זיּבז ; (51-3
 ;ןּב ןופ טצעזעגרעּביא ,טקַא ןייא ןיא
 :רַאפ ןוא (1א ,1909 "טפנוקוצי) רזעילא
 טלַא ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ענעדייש
 שיערּבעה ןיא ךיז .ב טָאה טסיצילּבוּפ
 ןעגנוניישרע יד ףױא ןפורעגּפָא ךיוא
 ;ערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 טקורדעג זיא טוט ןייז ךָאנ ןיוש .עס
 ןשידיי םעז סיוא גנולייצרעד ןייז ןרָאװעג
 ייטפנוקוצי) "לעיצ םוצח ןָאדנָאל ןיא ןּבעל

 ןייז רעּביא םיסּפורטוּפא יד 4, 16(, 
 וצ ךיוא ןטיירג השורי רעשירַארעטיל
 עשיערּבעה ענייז ןופ עּבַאגסױא עשידיי ַא
 טלמַאזעג סיֹורַא ןענייז עכלעוו ,קרעוו
 ,ג"פ טלּביטש ןיא

 ףסוי ייחמ ,, ,(ןיקסעלָאּפ) ירעי ,* ;ש ,53

 ,די-בתֹּכ ןשידי ןופ טצעזעגרעּביא) ?.ב םייח
 יד ןוא קרעװ ס--ג ןופ עיפַאױגָאילּביק א טימ
 ,ביבאילּת ;ןפץש ןוא ןּבעל ןייז רעגיא ןעלקיטרַא
 ,"םימחולו םימלוח , ןיא 14 200(1 ז"ז ,ב"פרת
 ,א ,ד 1918 "טפנוקוצ , ןוא ?סײהרַאװ , ןיא

 ,דײ,) "ףתריציו ותֹוישיִא ,ּב .ח ,*, ,ןצמדירפ

 ,יטלעו ,דויא ,ינ .ש {(92 זיז ,ג"פרת ,"ג'פ
 ףעשידיא , ןיא ,תובשחמ-לעּב ;} 453 .ז ,/1 ,4
 . שיגימ ןיא טקורדעגרעּביא) 520 ענבװָאק ,"עמיטש

 ןיא ,ןילטייצ ללה ;(ב"ּפרת ,?טַאלּביתוּכוס , סעק
 ,1921 ,24--22 ,1911 ,133 ,1910 ?טנעמָאמ;
 ;/1 ,1921 ?טפנוקוצ , ,ןעזייר .א ; ילוי---לַאמ
 ימָאנ .ד .ה 11921 4/ָׁש} "סטרעװרָאפ , ,שצ .ש
 :ךלָאג יּבא ;?ןענָאטעילעפ ךוּב סָאד, ,גרעּב
 . ,"טפנוקוצ ,גרובצניג .ש ;"ןעטפירשג ,גרעב
 ;"טײצ וצ טײצ ןופ , ב"מז ,ליזיימ ,נ 111 1
 ן1921 ענליװ ,"גָאט רעזנוא ,ןָאספלָאװ זעוּב
 ץוחא 154 ,"רעטעלב עשירארעטיל, ,לעגָאפ דוד
 ,ןטפירשטייצ עשידיי עלַא ןיא ןגָאלָארקעג

 ) --18 7) ,א רעלסערּב
 ַא ןיא ,דנַאלסורסיײװ ,ץּביױטש ןיא .ּבעג
 ןופ סוחי ריא טיצ סָאװ ,עילימַאפ רעשינּבר
 ןּבױהעגנָא קיטָאק .א טימ ןעמַאזוצ ,א"מר
 ?ןסיװ:רעלוּפָאּפ עשרַאװ ןיא ןּבעגוצסרַא
 רעדָא טצעזעגרעּביא ,ךעלכיּב עכעלטּפַאש
 עטכישעג יד/ סלקָאּב ,ט .ה טעּברַאַאּב
 טיול) "דנַאלגנע ןיא ןָאיצַאזיליוויצ ןופ
 ;עיצַאזירַאלוּפָאּפ רעשיסור סעשטיװָאטָאנ
 ןעגעװ ןעגנולהעצרעז ,(64 ו"ז ,5
 ןוא טייּברַאװ ,(1895) "ןעשנעמ עדליוו

 יוװ סעשטיװָאלװַאּפ ,(1895) לַאטיּפַאק
 ?יא טימ טּבעלעג ןעשנעמ ןעבָאה
 ןעמַאװצ) "קירוצ רהָאי דנעזיוטס עגינ
 סרעלסיירטש ,פ ,(1896 ;קיטָאק .א טימ
 =רוטלוקו) "גנולקיווטנע עכילשנעמ ידח
 ,(1901 ,"סערגָארּפפ ג"פ ,"עטכישעג
 :עטיל ,עיפַארגָאיּב ןייז;) "לרעּפ ףסויח
 ג"פ ,"טיײּברַא ענײמעגלַא ןוא עשירַאר
 ןופ עיפַארגָאיב יד ,(1899 ,"סערגָארּפח
 ןייז) ןעוָא טרעּבָארח ,ןיקסנעלָאמס ץרּפ
 .,יטייקגיטעט עבילטּפַאשלעזעג ןוא ןעבעל
 :ָארּפ ידז ג"פ ;יקטנעמַאק .א ןופ יירפ
 ז"ז ,1907 ,עשרַאװ ,"טלעוו עשירַאטעל
 פ"א ךיוא טכעלטנפערַאפ ,דנַא .א (2

 ןיא) ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ יקחצי .א
 :גָארּפ ךוּברהָאיװ סנעזייר .ַא ,"הריפצהח
 ןעמ ףרַאד סָאװװ) ןרושָארּב ןוא ("סער
 ןעגעוש ,'ןהט ןעמ ןָאק סָאו ןוא

(15) 
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 ,טסײג ןשירערעלקפיוא ןיא--("םזינויצ
 ַא טלַאה רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טניואוו

 - :עגלַא ןוא עשידיי ןופ .קעטָאילּביּב:יײל ַא
 ?גוא ןבעגעגסױרַא סנטצעל ,רעכיּב עניימ

 ,ּבעג (1910--1873) ךירנייה לעּבַאג
 ןייז טקידנעעג .עיצילַאג ,שטַאשטוּב ןיא

 רע טָאה ,טכער ןופ ר"ד סלַא םוידוטש

 ?ָאודַא טימ טקיטפעשַאּב ךיז 1902 טניז

 ?עגסיוא 1907 .גרעּבמעל ןיא רוטַאק

 עטסיל רעשיטסינויצ רעד ףיוא טלייוו
 רע טָאה ,טַארסכיײר ןיא טַאטוּפעד סלַא
 ןופ גנונעקרענָא רעד רַאפ טּפמעקעג

 :טסע ןיא טעטילַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד

 ןוא שיערּבעה ןופ טכער יד ןוא ךייר
 ןעמונעג רע טָאה טסיצילּבוּפ סלַא ,שידיי
 עשיטסיניצ יד ןיא לײטנָא ןטנעָאנַא
 ןוא 6056068--גרעּבמעל ןופ ןענַאגרָא
 ,ןיו ןיא ןּברָאטשעג ,"טַאלּבגָאטש

 די, ,זעלנייוו לארשי ;ג"ערת "המידק ,| חול

 ,ינויצ ןוקיסקל }1910 ,,"רעדנעלַאקסקלָאפ

 תבט ח"י) רעב-םהרבא רעּבָאלמַאג
 טנָאק:טלַא ןיא .בעג (9 12//--11

 ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .ואוו ,ןיטנַאטס -
 טנרעלעג ,רעּבײרשטַאטש ןוא ןמאנ ,ןזח

 ןיא טייצ עצרוק ַא
 יב ךָאנרעד ,רדח
 =על ןוא םידמלמ
 טייה רעד ןיא רעד
 רעד רעטנוא ןוא
 ?ֵאפ םנֹופ החגשה
 רָאנ טינ ןוא ,רעט
 |  ךיֹוא רָאנ ,דומלּת
 /-  זיא סָאװ ,קודקיד
 דלַאּב .תוסרוקיּפא קיטש ַא ןעוועג ןַאד

 ייימ ַא טימ טַאהעג הנותח הווצמ-רּב ךָאנ
 ,טעדָא/

 :יא ךעלכיב רָאּפ ַא םינָאדװעסּפ ַא רעט
 / קיטע רעב

 ;ןטעטימָאק עשינָאגראשז ידפ ,קאװטיל .א
 .} "סקנּפ רעטיור,

 יי
4 

 ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא רָאי 12 ןופ עלעד
 ,רעוש םייּב טסעק ףיוא ווָאכינרעשט
 העּפשה סעמעוו רעטנוא ,דיסח רעניזירַא
 ךיז טמענרַאפ ,דיסח ַא ךיֹוא טרעוװ .ג
 טימ ךיז טריסערעטניארַאפ ,הלּבק טימ
 זַא ,טיילעגנוי רַאפ תודיסח טגָאז ,ד"ּבח
 ןגעוו 1 יַאלָאקינ ןופ הרזג יד סױרַא זיא'ס
 סיוא ,רעטָאפ ןטימ ,ג זיא ,טסנידרעטילימ
 ןיק ץעװַא ,סרעּפַאכ יד רַאפ ארומ

 טנעקַאּב ךיז לָאּפָאנרַאט ןיא ןוא עיצילַאג
 ןײז רעטנוא ןוא ,לרעּפ ףסוי טימ
 טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז העּפשה
 ?קיידוצ .הלּכשה ןוא גנודליּב רעכעלטלעוו
 ,וָאכינרעשט ןייק רעווש םוצ ןעמוקעג
 םידיסח יד ךרוד טרסמרַאפ רע טרעוװו
 יןעלסַּפ-ףיירטע טנעייל רע זַא ,ןיּבר ןרַאפ
 ןייז טימ ךיז ןטג וצ םיא טגניווצ'מ ןוא
 לָאז רע ,ארומ סיוא .יורפ רעטּבילעג
 ןכַאמ ,ןרידוטש דנַאלשטייד ןייק ןרָאפ טינ
 ךָאנ זיא רעטָאפ רעד) םיבורק ענייז םיא
 ןטייווצ םוצ תנותח (ןּברָאטשעג רעירפ
 רע ,רעטכָאט ַא טקינבושי ַא טימ לָאמ
 ןבעלניא טינ ריא טימ רעּבָא ךיז ןעק
 טנעקַאּב רַאּב ןיא יז טזָאלרַאפ רע ןוא
 לדנעמ טימ ףךײר ףיאמ ייּב ךיז רע
 שידיי ןוא שיערּבעה ןיא םירפס סניפעל
 ןֹוּורּפ וצ סיוטש ַא םיא ןּביג ייז ןוא
 ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא תוחוּכ ענייז
 ,טעטש ענעדיישרַאפ רעּביא טלגָאװ רע

 ,ענּבוד ,רַאסָאּבוד ,וועינעשעק
 ףיוא טציז ,םיליּכשמ טימ ךיז טנעקַאּב
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 :יילֿפ טרידוטש ,דמלמ סלַא סעיצידנָאק
 :ַארעטיל עטשרע יד טכַאמ ,שטייד ץיס
 ןרעלליש קידנצעזרעּביא ,ןווּורּפ עשיר
 ךיז רע טפערט 1832 .,שיערּבעה ףיוא
 רעכלעװ ,ןל'ּביר טימ ץינעמערק ןיא
 רע ןוא םשור ןסיורג ַא םיא ףיוא טכַאמ

 וצ לייז ןוא ּבײל טימ ןדנוּבעגוצ טרעוו
 יןריי עשיסור יד ןופ ןָאסלעדנעמא םעד
 ןיא לָאמ ןטירד םֹוצ טַאהעג הנותה
 טצעזַאּב ךיז רע טָאה ,װעשטידרַאּב
 ןּבָאה םיא םוהַא ואװ ,ענּבוד ןיא
 ,טָאטש ןופ םיליּבשמ יד טריפורג ךיז
 ןעמוקעג 1841 יא לַאטנעיליל תעשּב
 רעשיסור רעד ןפלעה וצ דנַאלסור ןייק
 ?ניק עשידיי רַאפ ןלוש ןענעפע גגוריגער
 ןייז ןיא ןפלָאהעגטימ םיא ,ג טָאה ,רעד
 עג ןפורעגסױרַא וליּפַא ןוא טייקיטעט
 רעטסינימ:סגנודליּב םֹוצ ב"טּפ ןייק ןרָאװ
 ןעגנוניימ ענייז ןגָאזוצסױרַא ווָארַאװּוא
 ןשידיי ןיא ןעמרָאפער עקיטייג יד ןגעוו
 ַַאב ןַאד .ג טָאה ןינע םעד ןיא ,ןבעל
 טָאה רע ,קסנימ ,ענליו ,עגיר טכוז
 תוליהק עשידיי עקיוָאד יד ןיא רעּבָא
 רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןייק טנגעגַאּב טינ
 .טָאה רע .גנוריגער רעד ןופ רענעלּפ יד
 .געיליל רַאפ ןּבײרשוצנָא ןּבילקעג ךיז
 יד ןטלַאהטנַא לָאז סָאװ ,קרעװ ַא ןלַאט
 ,םיליּכשמ עשיסור עלַא ןופ סעיפַארגָאיּב
 ךָאנ ,גנולצולּפ טָאה לַאטנעיליל רעּבָא
 טוָאלרַאּפ ,תוחילש רענעגנולעגמוא  ןייז

 ,עקירעמַא ןייק קעווא זיא ןוא דנַאלסור
 .ןרָאװעג טינרָאג זיא ןַאלּפ םעד ןופ ןוא
 םוצ ןעלטימ םוש ןייק קידנּבָאה טיג
 עילימַאפ יד טוָאלעגרעּביא ,ג טָאה ,ןּבעל
 ןייק קעװַא זיא ןוא טָארַאּב סטָאג ףיוא
 ןעמַאזקע םוצ ךיז ןטיירגוצ רימָאטישז
 םעד 1851 ןטלַאהעגסױא .,רערעל ףיוא
 ןרָאװעג טמיטשַאּב רע זיא ,ןעמַאזקע
 2ָאפ-ץינעמַאק ןיא טשרעוצ רערעל סלַא
 ,ןיטנַאטסנַאק=טלַא ןיא ךָאנרעד ,קסלָאד

 ףעקירָאי;11 ןייז רַאפ גנונעקרענָא סלַא
 1865 רע זיא לוש רעד ןיא טעּברַא
 ןיא רערעל סלַא ןרָאװעג טריפעגרעּבירַא
 ןרָאי יד ,לושרעניּבַאר רערימָאטישז רעד
 םיא רַאפ ןעוועג ןענייז רימָאטישז ןיא
 .עטסרַאּבטכורפ יד ןוא עטסכעלקילג יד
 ןופ דָאירעּפ:קינַאה רעד ןעוועג זיא סָאד
 ,דנַאלסור ןיא גנוגעווַאּב-הלּכשה רעד
 רָאגַא ןעמונעג ריא ןיא טָאה .ג ןוא
 ,רערעל סלַא רָאנ טינ לײטגָא ןוויטקַא
 סלַא ,רעלעטשטפירש סלַא ךיוא רָאנ
 רע .סרעגערטנענַאפ עריא ןופ רענייא
 רעשיטסירעטקַארַאכ רעד טימ טָאה
 יד טקידײטרַאּפ טעטיווְיַאנ רעשיליּכשמ
 רעד ןופ קיטילָאּפ עשירָאטַאקיפיסור
 ןיא א"צ) ןדיי עגונּב גנוריגער רעשיסור
 זיא ןוא (?ץילמהק ןיא ןעלקיטרַא
 יד ןגעק ןטערטעגסױרַא ףרַאש רעייז
 רעשִיערּבעה רעד ןיא ןעננומערטש עיינ
 ןקיליװזייּב ןייז ןיא ,לשמל) רוטַארעטיל
 --"טסיליהיב םעדז ןרעגװַאק ןגעק טעלפמַאּפ
 יד ןַא ,(1808 ,"םייח ילעּב רעצ תרגאח

 ףיז טָאה רימָאטישז ןיא לוש=רעניּבַאר
 ?מוא ךיז .ג טָאה ,(1873 ילוי) טכַאמרַאט
 יעג טָאה סע ואו ,ענּבוד ןייק טרעקעג
 ןיא ןוא ,םעדייא ןַא רעגייז טניואוו
 ?קעװַא רעדיוװ ךיז רע טָאה םורַא רָאי ַא
 ײערּפ ןּביילק טלעװ רעד רעּביא טזָאלעג
 ןופ גנוצעזרעּביא ןייז רַאפ ןטנַארעמונ
 טכוזַאּב טָאה רע ."םכחה ןתנח סגניסעל
 רעּביא ןוא עיצילַאג ןיא טעטש יײרַא
 טָאה רע ואוו ,ןיוו ןייק ןעמוקעג ןסיירּפ
 יֹּפֲא גנוציטשרעטנוא סניקסנעלָאמס טימ
 ןייק ןעמוקעגקירוצ ,ךוּב ןייז טקורדעג
 םעד טעדנירגעג 1876 רע טָאה .,ענּבוד
 :צֹּמס םעד טימ ,"רוא רקוּבה* לַאגרושז
  =לעדנעמ יד ןצישַאּב וצ קעווצ ןלעיצ
 :ַאטַא סיקסנעלָאמס ןגעק הלּכשה עשינָאט
 רעד טָאה 1878 זיּב ,"רחשהח ןיא סעק
 גרעּבמעל ןיא טקורדעג ךיז לַאנרושז
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 ,ר ןופ טּפַאשרָאטקַאדערטימ רעד רעטנוא
 ?רעּבירַא רע זיא ךָאנרעד ןוא סעדיורּב .א
 טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןייק ןרָאװעג טריפעג
 טרָא ןפיוא עיצקַאדער רעד וצ ןגיוצעגוצ
 . רעּביירש ןשיערּבעה םעד--ןסעדיורּב ןופ

 עלעירעטַאמ ןייז .ָאריּפַאש קחצי:רזעילא
 ןוא ערעטיּב ַא רעייז ןעוועג זיא עגַאל
 טוורּפעג ףּתֹוש ןייז טימ טָאה רע
 רַאפ וליפַא לַאנררשז םעד ןצינסיוא
 העיסנַא טכַאמעג רע טָאה 1879 ,תונכדש
 זיא םורַא רָאי 2 ןיא ,עינעמור רעּביא
 ןייז וצ זיא'ס ואוו ,ּב"טּפ ןייק ןעמוקעג רע
 עשידיי:שיסור יד ךרוד יײליּבוי ןקייועיילס
 143 ןוא םץסס814 8064 ןטפירשטייצ

 גנולמַאז:טלעג ַא ןרָאװעג טנפעעג 0881
 ןוא רעוט:הלּכשה ןטלַא םעד תבוטל
 יד ןופ ןעמַארגַאּפ יד ,רעלעטשטפירש
 ןַא וצ טכַארּבעג ןּבָאה סָאװ ,ןרָאי רעקס0
 רעד .ןופ ןעגנומיטש יד ןיא ךָארּברעּביא
 .,דנַאלסור ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי
 םעד ןיא ןגױצעגנײרַא ן--ג ךיוא ןּבָאה
 רע ןוא ,ןויצ:תּביח ןופ םָארטש םעיינ

 שיערּבעה ןיא םיריש ןָא ןַאד טּביײרש
 אטחילע ךיז טגָאלש רע ואוו ,שידיי ןוא
 ןופ ןלַאעדיא עקידרעיופ ענייז רַאפ
 םעדכָאנ .עיצַאלימיסַא ןוא עיצַאקיפיסור
 :פָא ןצנַאגניא ךיז טָאה "רוא רקוּבהח יו

 2עג טייצ עסיוועג ַא .ג טָאה ,טלעטשעג |
 עטצעל יד ,ענװָאר ןוא ענּבוד ןיא טּבעל
 רעטלַא רעד טָאה ןּבעל ןייז ןופ ןרָאי
 ןיא טכַארּברַאפ רעטכיד רענערָאװעג דנילּב
 :רעּבירַא ךיז טָאה סע ואוו ,קָאטסילַאיּב
 ןופ רעטכָאט ענעּבעגעגסיױא ןייז ןגיוצעג
 ךיז טָאה טײצרָאי ןטס:25 ןייז וצ ,ענּבוד
 :ַאיציניא ַא טקעװרעד קָאטסילַאיּב ןיא
 ,הבצמ ַא רבק ןייז ףיוא ןלעטש וצ עוויט
 עטסדנטיידַאּב יד ןופ רענייא ,,ג--
 ?הלּכשה רעשיערּבעה רעד ןופ רעייטשרָאפ
 ,גנוגעװַאּב-הלּכשה רעד ןוא רוטַארעטיל
 :כרוד גנוגעװַאּב עקיזָאד יד טָאה סָאװ|

 ףיא זיּב ילּבפיוא ריא ןופ טכַאמעג

 =ַצג ןוא הצילמ ןיא ןעגנוזַאּב יז ,הסיסג
 "רוא ידרומח יד ןגעק ּפמַאק ריא טריפ
 טייצ רעכיילג וצ טָאה ,םידיסח יד ןוא
 רעשידי רעד טימ ןּבעגעגּפָא ךיז ךיוא
 =ַעט רעצנַאג ןייז ךרוד ןוא רוטַארעטיל
 דנַאנַארעדיװ רעד ךרוד טייג טייקיט
 וצ גנוטכַארַאפ רעשיליּכשמ רעד ןשיווצ
 ןוא עיצַאקיפיסור ןופ ןעמָאנ ןיא שידיי
 =סקלָאפ רעד ֹוצ גנויצַאּב רעוויטיזָאּפ רעד
 :טקלָאפ ַא ןוא שטנעמסקלָאפ ַא ןופ ךַארּפש
 סָאװ ,םיר'ש עטשרע יד .,טנעגילעטניא
 רעטנוא שידיי ןיא ןּבירשעג טָאה רע
 צשידיי סניפעל לדנעמ ןופ העּפשה רעד
 =נוא ,ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןענייז ,קרעוו
 סָאװ ,"עלעקרעסז ןופ םשור םעד רעט
 ןייז ייּב טנעײלעגרָאפ םיא טָאה רעגניטע
 טָאה ,(1837 םורַא) ץשַאמַאז ןיא ךוזַאּב
 עידעמָאק עקיטקַא-3 ַא ןּבירשעגנָא רע

 ןיא תוּפוח ייװצ רעדָא ךוטקעד רעדח
 +מורַא גנַאל ױזַא זיא סָאװ ,ײטכַאנ ןייא
 . ןיא זיא יז זיּב ,די:בתּכ ןיא ןעגגַאגעג

 =עג טקורדענּפָא םרָאפ רעטזיירגרַאפ ַא

 ןופ םינָאנַא ןוא טייהרעטעבנגעג ןרָאװ

 ,עשרַאװ) יקסנילּברעו ףסוי ןסיוועג ַא

 .(ןרָאװעג טקורדעגרעּביא לָאמ ליפ 6
 עניז ןקורד ֹוצ ואװ ,קידנּבַאה טינ

 ןּבױהעגנָא יז רע טָאה ,םיריש עשידיי
 לוקח ןיא טשרע ןכעלטנפערַאפ וצ

 עכעלטע טקורדעגּפָא רעטעּפש ,"רשבמ

 ע"ש ,"טַאלּבסקלָאפ ,דוי ןיא םיריש

 ערעסערג ַא) 11 "קעטָאילּביבסקלָאפ ,דויש
 זָאּפ ןייז ,דנַא .א ("דיסח שיא? עמעָאּפ

 =עג ,"קילארשי ענדיּב רעדא דיל רעלוּפ

 ןיא טקורדעג זיא ,1843 ןיא ךָאנ ןּבירש
 עצנַאגַא ,1876 "ץעויהז רעטשערַאקוּב
 "ןעמולּבדלעפז ט"א ענייז גנולמַאזרעדיל
 עטרעקרַאפ ידז קרעװ ןייז טימ ןעמַאזוצ

 ףרוד ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא ?טלעוו |
 .נייז .עשרַאװ ןיא רעגערט = טסָאּפ ַא



 48 : /  פילטָאג -- רעּבָאלטָאג 467

 ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא יװ ןזרעפ
 :ַאט ןוא ,קיציװ טפָא ןענייז ,שידיי ןיא
 עשיליּכשמ טימ ןעגנורדעגכרוד ,שיריט
 ?ליּב קידנרעדליש לייט םוצ ,ןצנעדנעט
 עכנַאמ ,ןּבעל ןשידיסח ןשידיי ןופ רעד
 ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז םיריש ענייז ןופ
 קרעװ ערעסערג ענייז ןופ .קלָאפ ןשיוצ-

 סעדָא) "לעגוק ם'ניפ דיל סָאדז -- זיא
 גנושידיירַאפ ענעגנולעג ַא רעייז -- (1863-
 4164 עסמ 646 010046 סרעלליש ןופ
 הפסא עסיורג איד רעדָא םיעס רעדח
 :סיוא ןעּבָאה תויח יד ןעו ,דלַאװ ןיא
 .=ישז) "ךלמ ַא רַאפ ּבײל םעד ןעּבילקעג:
 (עמעָאּפ-לּבַאפ עשיריטַאס ַא--1863 ,רימָאט
 2רע עשיטסירָאמוה ַא -- לוגלג רעד; ןֹוא:
 ס'יאּבג םעד ןופ ןעּבעגעגסױרַא ,גנולהעצ-
 2 ;110 ז"ז ,1896 ,עשרַאװ) ילעקינייא
 "רשבמ לוקח ןיא טכעלטנפערַאפ טשרע
 קחצי גנוכַאמכָאנ עיירפ ץנַאג ַא --(1
 םעד) "לארשי תיבל הפוצה* סרעטרע

 רעפרַאש ךס ַא ,("שפנ ילוגלגח לטיּפַאק
 עריטַאס רעד ןיא רענעטלַאהעגסױא ןוא
 ןלַאיצָאס םעד ןענָאטַאּפ רעמ טימ ןוא
 ,ןשידיסחיטנַא םעד רָאנ טינ ,טנעמָאמ
 טכעלטנפערַאפ ךיוא רע טָאה שידיי ןיא
 ןיא) "רעּביירש עשידוי ןעגעוו תונורכזש
 ,(} "קעטָאילּביּבסקלָאּפ ,דויז ס--ע"ש
 ;ביל ןייז קורדסיוא םוצ טמוק סע ואוו
 ?סקלָאפ רעד וצ טייקנדנוּבעגוצ ןוא טּפַאש
 :ַאמ יד ןוא תונורכז ענייז ,רוטַארעטיל
 ,טיײקיטעט ןוא ןּבעל ןייז ןגעװ ןלַאירעט
 רַאפ טרעוו ןרעייהעגמוא ַא ןּבָאה סָאװ
 .לוק רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד

 ,ח"רי א1א םעד רַאפ רוטַארעטיל ןוא רוט
 א טעּברַאַאּב ןוא טצעזעגרעּביא טָאה
 ,ג רעב-םהרבאק ְךֹוּב םעד ןיא ןיקדירפי
 .א .ּב ג"פ רענליוו) ?עכָאּפע ןייז ןוא
 עּבַאגסױא ןַא .(380 ז"ז ,1925 ,ןיקצעלק
 טרעוו שידיי ןיא קרעוװ עטלמַאזעג ס-ג ןופ-
 ,ןיקדירפ ,א ןוא ןעזייר .ז ןופ טיירגעגוצ

 ,8001302 ,סַאװַאה ,לֵא 11 ,0=1 ,ןויּכז רפס
 1924 ,יטפנוקוצ ,רעגינ .ש ;01--ׂש ,6

 ,?עכָאּפע ןייז ןוא ,ג .ב ,א, 1

 -- 1840 ּבײל:שריה ּבילטָאג
 :ָאמרַאמ:טעגיס ןיא .ּבעג ( |

 20 זיּב ,(עינעמור--טציא) ןראגנוא ,שָאר
 ,תובישי ענעדיישרַאפ ןיא טגױעלעג רָאי

 | עג הנותח ןַאד
 יז ,ןוא טָאהי
 טסעק ףיוא קיד
 ,רעװש םעד יב
 :ספרָאד ןכייר ַא
 2ײוו ,סָאּבעלַאּב
 2עג קסוע רעט
 . ,דומלת ןיא ןעוו
 - ךיוא רעּבָא ייּברעד
 :עגרעּביא ,שטייד ןוא שיִערּבעה טנרעלעג
 ?לָאלג ידח סרעלליש שִיערּבעה ףיוא טצעֹו
 =עצָאק ,"עטנעמעלע רעיפח סעטעג ,"עק
 רעק:80 יד ןיא ,?גנולפייווצרעפ ידח סוּב
 ןופ ךשמ ןיא טעגיס ןיא ןּבעגעגסױרַא ןרָאי
 ,"שמשהז טפירשטייצ עשיערּבעה ַא רָאי 2
 / ףעטעגיס ןופ רוסיא םעד ּבילוצ רעּבָא
 וצ אפיל ט"וי היננח 'ה ארתאד:ארמ
 2עג ,גנוטייצ "עשיסרוקיּפַא; יד ןענעייל
 ןייק עּבַאגסױא יד ןגָארטרעּבירַא טזומ
 =ערּפ עשיכיירטסע ּבילֹוצ ואוו ,ײמָאלָאק
 עיציוק טרעדָאפעג ןּבָאה סָאװ ,תונקּת:עס
 יז טזומעג ,גנוטייצ רעכעלטנכעוו ַא רַאפ
 עטייווצ יד ,"?שמשחז ךָאװ ןייא ןפורנָא
 ןטפירשטייצ עקיזָאד יד :"הסרחהז--ךָאװ
 :טּפיױה רעד ייּב רָאי 3 טריטסיסקע ןּבָאה
 רשא-ןבואר ןופ טפַאשרעטעּברַאטימ
 :רעּבליז ,ד .י ,רעדַאּב םשרג ,סעדיורּב
 יַאג ןופ רעלעטשטפירש ,דנַא ןוא שוּב
 ןַאד םינינע:ןעילימַאּפ ּבילֹוצ ,עיציל
 ואוו ,טעגיס ןייק ןרָאפעגרעּבירַא רעדיו
 :סקלָאפ ידא ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא

 ןשירַאגנוא ןשיפיצעפס ןיא ?גנומייצ
 :רעטנוא טווורּפעג טָאה בר רעד ;שידיי
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 :טײצ עקיָאד יד ףךיא ןעגנערּב
 רעמיטנגייא םעד ףיוא קידנקריוו ,טפירש

 ירעקורד רעשידיי רעקיצנייא רעד ןופ
 :שאר םעד ,ןַאמפיוק םהרבא ,טעגיס ןיא
 ידװ רעמ לָאז רע ,טָאטש ןופ להקה
 טָאה .ג רעּבָא ,ןקורד טינ יגנוטייצסקלָאפ
 ר"ד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד טימ ןַאד
 עשידי טפיולעגנייא לצרעה  רָאדָאעט
 ןבעגעגסױרַא רעדיוװ ןוא ןיוו ןיא טפירש
 רעטעלּבנכָאװ עשידי יד טעגיס ןיא
 ?שדֹוח ַא ןוא "ןויצ תבהאח ןוא "?ןוייצח
 2 ןכלעוו ןופ) ?טײהרהַאװ .אידא טַאלּב
 יד טשרע ןוא ,(1896 ןּבעגעגסיױרַא ,מונ
 / וצ ףוסַא טכַאמעג טָאה המחלמ:טלעוו
 ?רַאפ ךיוא טָאה .ג ,ןּבַאגסױא עקיזָאד יד

 ןיא רעדילסקלָאפ ענעפורעג:ױזַא טסַאפ
 ?ַאוש רעייז רעּבָא ןענייז עכלעוו ,שידיי
 עיזעָאּפ רעשינחדּב רעד ןופ ןרעטסומ עכ
 רָאנ ןרעװ וצ טנכיײצרַאפ ןעגידרַאפ ןוא
 ןופ לגנַאמ ןקידנעטשלופ םעד ייבי
 ןיא טיײקיטעט רעשירַארעטיל רעשידיי
 ,ןרָאנגוא

 21/עזװ0 (לעעה) עשוהי ּבילטָאג
 ,קסניּפ ןיא ,ּבעג ( --+2
 ,עילימַאפ רעשירחוס ַא ןיא ,דנַאלסורסיײװ
 ;קע ןַא ןעוועג ןַאד ,רדח ןיא טנרעלעג
 11--1906 ,ןרעטס
 ?םירוי טרידוטש
 .רעּב ןיא ץנעדורּפ
 :יסרעווינוא רענ
 קַאּב ןוא טעט
 לטיט םעד ןעמ
 ןפיוא  רָאטקָאד
 2יד ןייז ןופ דנורג
 - ןגעװ עיצַאטרעס
 :ימירק רעד ףיוא העּפשה סרעוהנּפָאש
 טכעלטנפערַאפ) טּפַאשנסיווסטכער רעלענ
 2רעּב ,דלישטָאר רעטלַאװ ג"פ ןיא 7
 ?עגנָא טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ,(ןיל

 רוטרַא רעּביא לקיטרַא ןַא טימ ןּבױה
 .1908 "גנוטײצ-נַאמָארע ןיא רעױהנּפָאש
 "ךַאנַאמלַא ןעשידיאז סקילערָאג ,ש ןיא
 =צינ ןופ ןעלטיּפַאק 10 טכעלטנפערַאפ
 ?ַארטסוטַארַאז טדערעג טָאה ױזַאװ סעש
 .(עגעלָאק ַא טימ תופּתושּב טצעזעגרעּביא)
 =גוא/ ,"דגיירפע ןיא ךיוא טקילײטַאּב ךיז
 ,"טנייהװ ,(סענעגָאיד ּפ"א) "ןעּבעל רעז
 ךָארּבסױא ןויּב 1912 טניז ,"הריפצהז
 טריטקַאדער המחלמ:טלעװ רעד ןופ
 עסיוועג ַא) ?טַאלּבנעגרַאמ רעזדָאלא סָאד
 ,(ינודקומ ,א ר"ד טימ ןעמַאוװצ טייצ
 סָאדװ ןַאגרָא ןשיטסינויצ םעד 1917 טניז
 ןיא זיא סָאװ ,עשרַאװ ,"קלָאפ עשידוי
 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ 1919 רַאונַאי
 .ףיז טָאה גנוטייצ יד ןעוו ;טַאלּבגָאט ַא
 ?קַאדער -- "טנייחא ןטימ ןסָאגעגפיוגוצ
 ,1920 ףוס זיּב "טנייהק םעד ךיוא טריט
 ,רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ןַאד טניז
 +עט עשיטסינויצ ףיוא טּפיוהרעד טּביײרש
 עשיטילָאּפ ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ,סעמ

 פ"א ךיוא ,ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא !
 טניז טסיניצ רעויטקַא ,ןונןּב ,ָאגע
 .ָבָאק ןט211 ןופ ,ןרָאי עשיטנעדוטס יד
 עשיטסיניצ עלַא וצ טַאגעלעד סערג
 1916 ןופ ,ןצנערעפנָאק ןוא ןסערגנָאק
 .ףעשיטסינויצ רעד ןופ ק"צ ןופ דילגטימ
 1513 ןפיוא ,ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא
 =סנָאיצקַא ןיא טליײװעגסיוא סערגנָאק
 רעד ןופ רעיײטשרָאפ סלַא טעטימָאק
 ףָאיִציִזַאּפָא רעד ןגעק גנוטכיר:ןַאמצייװ
 יד ןופ רענייא ,עּפורג:םיוּבנירג רעלענ

 ןיא עּפורג-"תונבל-תעח רעד ןופ רעריפ
 =ײרּברַאפ רעד רַאפ זיא עכלעװ ,ןליוּפ

 םגה ."ץנעגַא רעשידייא רעד ןוג גנורעט
 +סילשסיוא טעמּכ קיטעט שיטסילַאנרושז
 יד ,ג טערטרַאפ ךָאד ,שידיי ףיוא ךעל
 .עשיטסיערּבעה ענעכָארּפשעגסױא ףרַאש
 | ,עיצּפעצנַאק

 ,ינויצ ןוקיסקלו
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 (ןרהא =שוּבייל) ןָאעל ּבילטָאנ
 ,ּבעג ( --- .1878 ,וולסּכ ב"כ)

 ןיא ,עשרַאװ ייּב ,קסזדָארג ןיא
 סֹוחי ריא ןגיוצעג טָאה סָאװ ,החּפשמַא
 +םוי:תופסוּת ןופ
 .השמ יר ןוא ,בוט
 ?ליוו ןופ רעמערק
 עדייז ןייז ;ענ
 רעד ןעוועג זיא
 ,לטעטש ןופ בר
 רע) שוּבייל 'ר

 , ןּברָאטשעג יא
 / ןופ רעטלע ןיא
 ןיא טנרעלעג רָאי 17 זיִּב .(רָאי 3

 :והילא 'ר ייּב ךיוא ,תובישי ענעדיײשרַאפ
 וצ טיירגעג ךיז ,דָאל ןיא לעזיימ םייח
 ןטנעױּברַאפ ַא ןופ ןַאד רעּבָא ,חהכימס
 א ךָאנרעד ,ליּכשמ ַא ןרָאװעג דיסח
 רעשידיי רעד ןופ רעליש סלַא ,טסינויצ
 ןירַא עשרַאװ ןיא לֹוש:רעקרעװטנַאה
 ףיוא טריטסערַא 1899 ,ס"פּפ רעד ןיא
 6 ןוא יַאמ ןט:1 ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא
 קעװַא 1900 ,לעדַאטיצ ןיא ןסעזעג ןכָאװ
 רָאטקַאדערטימ ןעוועג ואוו ,ןָאדנָאל ןייק
 ?רֵא ןשידי םעד ,ירעטײּברַא םעד; ןופ
 ,(ןייטשגיּבור ,מ עז) ס"ּפּפ רעד ןופ ןַאג
 ײרעקורד רעשידיי רענַאדנַאל רעד ןיא
 ּפ"א ןּבעגעגסױרַא ךיוא ײטרַאּפ רעד ןופ
 :ָארּב סיקטטּוַאק לרַאק ןַאמטרַאה ףעזָאי
 =ַארגָאיּב יד ,"עגַארפ עשיליוּפ יד, רוש
 :מַאז ייווצ ,לַאסַאל .דנַאנידרעפ ןופ עיפ
 ןופ יד ,"עטכידעג-רעטייּברַאא ןעגנול
 רעדע גנולייצרעד עטעּברַאַאּב שילױּפ
 ,שיליופ ןיא ךיוא ןּבירשעג ;"ןָאיּפש|
 ןַאד טניז ,עקירעמַא ןייק קעװַא 1
 =רָאפ/ ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא

 ,ןציקס טכעלטנפערַאפ ואוו ,"סטרעוו
 ןוא שילױוּפ ןופ רעדיל עטעּברַאַאּב יירפ

 סַאקצינּפָאנַאק יו ,ןעגנוצעזרעּביא ,שטייד
 "ןעהעוו סעּבעיל, סאשיוו ןוא 206 ןכזגטסז

 ,ןדיי רַאפ עמרָאנ:טנעצַארּפ -

 ןיא ךיוא סיֹורַא ;לשס 804210400 1061

 טצעזעגרעּביא ךיױא טָאה .(םרָאפכוּב
 עכלעוו ןופ ,ןעמַארד עקינייא שילױּפ ןופ
 ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז סע
 .ַאלעירּבַאג 05--1904 עניּב רעשידיי רעד
 ?ליוו ,יּפָאקנעצרַאװש הּכלמץ סַאקסלָאּפַאז
 "רוד רעײג רעדח סנַאמדלעפ םלעה
 ,"םיטּפשמ סטָאגק ןוא (יתפומ:לעּב רעד;)
 :לָאג ידװ סיקסוועשיּבישּפ וװַאלסינַאטס
 רעסַאפרַאֿפ 1908 טניז ,"לָאװ ענעד
 ואוו ,"סטרעװרָאפ ןרַאפ ןענַאמָאר ןופ
 ,קיטש 40 רעּביא טכעלטנפערַאפ ןיוש ייז
 --זיולּב םרָאפכוּב ןיא ןּבעגעגסױרַא יז ןֹופ
 ,ַאהטרעבװ ןוא "טולּב ןוא דלָאגש
 ךיוא "רעטכָאט סניּבר םעד? ןַאמָאר םעד
 ףיוא טָאה ,ג ,רעטַאעט ןרַאפ טעּברַאַאּב
 רעטײּברא רעד/ ןיא טעּבראעגטימ

 *ימ ןופ ר"א יש ,א .פ/ ,1904 ,"טלעוו
 רעדע ,"טײהכײלגו ,ץֹנַארק  ּפיל
 רעד ,יקסדָארג ,ל ּפ"א ,דנַא ,א "רעקעװ
 ,יקסּפיל .ג ,טָאגלע ,קַאװטיל רעשיליֹוּפ
 ,וָאטניװק ,ג

 -- 1866 זומּת ב"כ) ריאמ ּבילטָאג
 :ּוס ,וַאלסָארימ ןיא ,ּבעג (

 :ָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב ,טנגעג רעקלַאװ
 ,רָאי 13 וצ גניצרעד עשידיי עלענ
 ןופ דומיל םעד קידנסייררעּביא טינ
 :ליּב רענַײמעגלַא וצ ןעמונעג ךיז ,ארמג
 ;עיזַאנמיג רעקלַאװוס טקידנעעג ,גנֹוד

 רעד ןופ רָאי ןטשרע םעד ןיא ,7
 ןעמוקעגנָא

 :נעעג ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא
 ןיא טעּברַאעג ,1892 רָאטקָאד סלַא טקיד
 ןוא רעלעטיּפש רעװעשרַאװ ענעדיישרַאפ
 ,קינילקילָאּפ רעניוו ןיא ךיוא ,סעקינילק
 רָאטַאנידרַא סלַא טמיטשַאּב רעטעּפש
 :סטעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ רעד - ןופ
 =שיסור רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,קינילק
 עשרַאו ןיא קיטעט .המחלמ ױעשינָאּפַאי
 טייקכעלגעמ יד טַאהעג ,רעוט-ללּכ סלַא
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 עכעלקערש יד טימ ןענעקַאּב ֹוצ ךיז
 עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאּב עשינעיגיהיטנַא
 ןליוּפ ןיא ןסַאמסקלָאפ עשידי יד
 ירַאלוּפָאּפ וצ ןּביֹוהעגנָא ןוא ,ןּבעל
 .ןגַָארּפ ענעדישרַאֿפ שידיי ףיוא  ןריז

 ןופ .עירַאטינַאס ןוא ענעיגיה ןופ
 ןיא טכעלטנפערַאפ 1904 יב 0
 ןעלקיטרַא עירעס עסיורג ַא "הריפצהח
 טניז ,?ףיסאהח ןיא ךיוא ,ןינע םעד ןיא
 :עמ:רעלוּפָאּפ ייר ַא ןּבעגעגסױרַא 0
 "דנוזעג טייזא ט"א ןרושָארּב עשיניציד
 ,טכוזדניוש 11 ,ףליה עטשרע יד !)
 ,ןטײהקנַארק = םירעדעג ןוא :נעגָאמ 1
 ?נוורענ ש ,ןטייהקנַארק עשירענעוו ןש

 ,(םוינַאנָא שו1 ,סיליפיס ע1 ,ןטייהקנַארק -
 - ַאלפױא ייר ַא ןטלַאהעגסיוא ןּבָאה עכלעוו
 עשינעיגיה .ג טרירַאּב ײז ןיא ;סעג
 עשידיי טימ ןדנוּברַאפ ןענייז סָאװ ,ןגַארפ
 --1912 ,םיאנּתסנּבעל ןוא ןטיז ,םיגהנמ
 רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג 4
 רעשידי רעד/ טפירשנכָאװ רעד ןופ
 טייצ:המחלמ יד .עשרַאװ ,"רָאטקָאד:זיוה
 טעּברַאעג ואוו ,דנַאלסור ןיא טכַארּברַאפ
 :רַאפ:טעטש ןשיסורלַאפ ןופ רָאטקָאד סלַא

 ךיוא טָאה .עזָאלמיײה יד ןשיװצ ײדנַאּב
 עשיסור יד ןיא ןטעּברַא טכעלטנפערַאפ | 

 שיסור ןיא ןוא ןטפירשטייצ עשיניצידעמ
 ןופ עיפַארגָאיּב יד ןּבעגעגסױרַא ךיוא
 ,ןעסעג .י ןופ ג"פ) ןיקסנעלָאמס ץרּפ
 - ןרָאי .עטצעל יד טניואוו ,(גרוּברעטעּפ

 . ,קצָאװטָא ןיא

 - 1895 17/ש) םייח דלעפמעמָאג
 םייּב ,עלַאקס ןיא ,ּבעג (

 םעד ןופ ןֹוז סלַא ,עיצילַאג ,שטורּבז
 פ"א טריטויּבעד ,ש ט ַא ק ט לאומש רחוס
 רעקָאנַאס ןיא ןציקס טימ ריעצה ג"ח
 רעגרעּבמעל ןוא 1911 "דניירפסקלָאפח
 ,13 -- 1912  יטַאלּבגָאטץ
 ואו ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאוװעגסױא
 :לעדַאליפ רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז

 שפּעטער 

 רעדנעלווילק ,"טלעוו רעשידיאח רעיפ |
 .שלךיי רעינרָאפילַאק ,"רעטכעוו ןעשידיאז
 :עגטימ טייצ ערעגנעל ַא ,"עמיטש רעש

 ,אידג:דח ּפיא ,"סטרעוורָאפח ןיא טעּברַא
 / ?טימ טצעלוצ ,לעמייח ,לעקנערפ עוָאר
 טּפיוהרעד טּביירש ,"גָאטװ ןופ רעטעּברַא
 :עג ,ךעלהשעמ עשיטסירָאמוה עצרוק
 ןייז ןוא רעטַאעט ןרַאפ ךיוא ןּבירש
 טָאה "ןרענָאילימ רענַאיצילַאגװ עידעמָאק
 | ,גלָאפרע ןסיורג ַא טַאהעג

 --.1890 15//) אנח דלעּפסעטָאג
 םייּב ,עלַאקס ןיא ,ּבעג ( |

 ןייק טרעדנַאװעגסױא .עיצילַאג ,שטורּבז
 עשירַארעטיל ןייז רע טָאה ,עקירעמַא
 טסילַאנרושז סלַא ןּבױהעגנָא טייקיטעט
 "טלעוו רעשידיאז רעדנעלווילק רעד ןיא
 רעיפלעדַאליּפ רעד ןיא ךָאנרעד ןוא
 ינעטש ַא 1914 טניז }"טלעוו רעשידיאק
 ,ץסטרעוורָאּפװ ןופ רעטעּברַאטימ רעקיד
 :עפ ןוא סעקסערָאמוה טּביײרש רע ואוו
 טָאה ,לכיימש היבוט ּפ"א ןענָאטעיל
 ,יסדנוקפ םעד ןיא טעּברַאעגטימ ךיוא
 - =ָעג טריפעגסיוא גלָאּפרע טימ זיא 3
 .צידעמָאק עטשרע ןייז י"נ ןיא ןרָאװ
 ןרעסערג ַא ךָאנ ,"םינצּבק עכייר ידז
 רעד ייּב ייס םלוע םייּב ייס ,גלָאפרע
  פָאק ןיז טַאהעג טָאה ,קיטירק:רעטַאעט
 ןּבעל:רעטַאעט ןשידיי םעד סיוא עידעמ
 טריפעגפױא ,??רע טּברַאטש ןעװ

 :טסנוק סצרַאװש ץירָאמ ןיא 124--25 
 רעװעשרַאװ ןיא ןוא י"נ ןיא רעטאעט

 טסַאפרַאפ סנטצעל ,ײלַארטנעצחז רעטַאעט
 ,"הסנרּפו ט"א עידעמָאק ַא

 ,סעידעה ןיא בר .--. שריה ןײטיאג
 יךיװ לרפסַא ןּבעגעגסױרַא ,ןרָאגנוא
 .ףיש ףררּב תוצמ ג"ירּת ףיוא -- ייהשמ
 ,(1904 שְקַאפ) שטייט:ירבע טימ

 18/ט) קחצי=םהרבא ּבמָאלָאג
 ףרָאד ַא ןיא ,ּבעג ( --8
 9 וצ ,טנגעג רענליוו ,זיירק רעקָארט ןופ
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 | ַא ןוא טחוש ַא ,רעטָאפ ןייז זיא רָאי
 ןייק עילימַאפ רעד טימ רעּבירַא ,ליּכשמ
 ?עשיימ ןיא טצעזַאּב ךיז ןַאד ןוא ענליוו
 :עמערק טימ ןעמונרַאפ ךיז ואװ ,עלָאג
 טּפיוהרעד ןוא תודמלמ ,לדנַאהטכורפ ,ייר
 לטעטש ןיא םוינויצ ןטײרּפשרַאפ טימ
 ?גַאװעגסיױא רע טָאה רעטלע רעד ףיוא)
 זיּב טנרעלעג ,(לארשי:ץרא ןייק טרעד
 :תיּב ןשלטעטש ןוא רדח ןיא רָאי 2
 :סעליימַאר רענליו ןיא ןאד ,שרדמה
 ןּבױהעגנַא ןיוש ןּבָאה'ס ןיהואוו ,הבישי
 עשידי ענרעדָאמ יד ןעגנירדוצנײרַא
 ץַארט ןעגנוגעווַאּב עלַאיצָאס:לַאנָאיצאנ
 טייל?הבישי יד ןופ ןעלטימ עגנערטש יד
 ןרעוורַאפ ,ןסע ןּבעג טינ ,ּפעלק יוװ
 ןיא ,(וו"זַאא רעכיּב עשיעיּבעה ןענעייל
 רעּביאנגעק קעטָאילּביב:ןושַארטש רעד
 יד טנעײלעג הדמתה טימ הבישי רעד
 ןיא טנרעלעג שיסור ,רוטַארעטיל:הלּכשה
 ןעוועג ךָאנרעד ,לושסקלָאפ רעשיניורק ַא
 2דָארג יד טקידנעעג 1909 ,ןרעטסקע ַא
 סעיצקעל טרעהעג ,ןסרוק-רערעל רענ
 טעטיסרעווינוא ןוא םוקינכעטילַאּפ ןיא
 2נָא טײקיטעט עשיגָאגַאדעּפ ,וועיק ןיא
 יו רעד ןיא טסיערּבעה סלַא ןּביוהעג
 ;לוש רעד ךרוד ,הרוּת:דומלּת רעקסּבעטי

 ןוא םוישידיי םוצ ןעמוקעג אפוג טעּברַא
 ןופ דומיל םעד טריפעג 1912 ןיא ןיוש
 רעטלָאג רעטסואװַאּב רעד ןיא שידיי
 :עּפ ןיא רערעל ןעוועג ןַאד ,לושסקלָאפ
 1921 טניז ,װעיק ,וָאקרַאכ ,גרוּברעט
 ןשידיי םעד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא
 2טנפערַאפ .,ענליוו ןיא רַאנימעס:רערעל
 :שיגָאגַאדעּפ (סלדוי ,א ּפ"א) ךיוא טכעל
 ןוא סעיזנעצער ,ןטעּברַא עשיגָאלַא-ָאטעמ
 ערעזנוא רעּביא ןעלקיטױַא עשיטסיצילּבוּפ
 ןעמעלּבָארּפ:לוש ןוא :רוטלוק עלעוטקַא
 ,28018װ0848 086 ,1917 טמק. 11ס288 ןיא

 ,יטלעו:רעכיּבצ ןוא יןּבעל ןוא לוש
 :ליוו ,"לוש עיינ יד? ,עשרַאװ ןוא וועיק

 ,תודיסחה ירפס יד |

 46 ּבמָאלָאג

 --"ןסקיוװעגז :םרָאפכוּב ןיא ,"גָאט; רענ
 טימ שטָאּב טיֹול שיסור ןופ טעּברַאַאּב
 קינַאטָאּב רַאפ עיגָאלָאנימרעט רעכייר ַא
 עּבַאגסױא עט:2 ,128 ז"ז ,1919 ,וועיק)
 ;(1921 עשרַאװ ,"עגיל:רוטלוק) ג"פ
 ,ג"פ-הכולמ ,"םיֹוּבַא ןופ ןּבעל סָאדץ

 טעּברַא עשיטקַארּפפ ;(1922 ,ועיק)
 ,"לושסקלָאפ ןיא דומיל :רוטַאנ ףיוא
 -- "ןסקיוועג ? רעסַאװק ,1923 ,עשרַאװ
 ,עגליווו סעיסרוקסקע רַאפ לכיּב?ספליה
 עכעלטּפַאשנסיװ = רוטַאנ ייר ַא 3

 סינעּב/ יו ,רעדניק רַאפ ןעגנולייצרעד
 ןופ יורש ,?לדנּפָארט סָאד/ ,"םולח
 סָאדװ ,"ןרָאװעג שָארפ ַא זיא שיפ ַא
 ,העיק) ?דלַאו ןיא לָאמ עטשרע
 ,קָאטסילַאיּב--עגַאלפױא עט:2 ,20-9
 שטלעוו:שידיי רעד ןופ רעוט סלַא ,(2
 רעד ןופ דילגטימ ןעוװעג ,לֹוש רעכעל

 ןיא ןייאר;פ?רערעל ןופ גנוטלַאװרַאפ
 :ַארקָאמעד ןופ ק"צ ןופ ,1917 ,ּב"טּפ
 ענַיַארקוא ןיא ןייארַאפ:רערעל שיט
 רעד ןופ עיצקעס:לוש רעד ןופ ,8
 ןשידי ןופ ,עגיל:רוטלוק רעוועיק
 ,ענליוו ןיא טעטימָאקסגנודליּב ןלַארטנעצ

 1853 4/א0) ןסינ-יבצ  ּבמָאלָאג
 ,עװלעזדָאּפ ןיא .ּבעג (

 ?אּבא 'ר ,רעטָאפ ןייז .ענליוו ןופ ליימ 9
 עסיוועג ַא ,דמלמ ַא ןעוועג זיא ,והילא
 בר ךיוא טײצ
 ,ץשַאדַאיווס ןיא
  +צג רָאי 11 ןיּב
 :ַאפ ןטימ טנרעל
 ןוא ךנּת רעט
 ךיוא ךיז ,ארמג
 יד טימ טנעקַאּב

 יד ןיא ךָאנרעד

 רעד רעטנוא ןרעו "ץמחתנח טינ לָאז
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 יד ןּבָאה ,םולּבנעיליל ,ל ,מ ןופ העּפשה
 רָאּפ ַא ןיא ,טכַאמעג הנותח םיא ןרעטלע
 ,1873 םורַא ,הנותח רעד ךָאנ םורַא רָאי
 יד .ג זיא ,ענליוו ןייק ןרָאפעגרעּבירַא
 רעד וצ ףליהעגַא ןעוועג ןרָאי עטשרע

 זיא עכלעוו ,יירעקורד סמָאר ןיא ההגה
 םיהיגמ 10 ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג
 קידנעמעג .שארּב ןַאיגנֹולּפ ,מ טימ
 ןבירשוצרעּביא םיהַא טכַאנײּב ףיוא
 ,מ ,א ןופ ןעגנולייצרעד יד רָאזנעצ ןראפ
 "נעצ רעד טָאה בתֹּכ ןרעווש סקיד) קיד

 ךיוא ןיילַא ,ג טָאה ,(ןעמונעגנָא טינ רָאז
 ךעלכיּב עשידיי ןסַאפרַאפ וצ ןּבױהעגנָא
 ןטשירעמשטיידרַאפ ןוא חסֹונ םעד ןיא
 ןעניז עכלעוו ,קיד .מ .א ןֹופ ליטס
 ;ונייהד ,ענליוו ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 ?רעּביא -- "ערהעל ַא זיא עקיטקַארּפז
 גנולייצרעד סנָאזפיליפ ר"ד ןופ גנוצעז
 רַאפ ּביוט עגנוי ַא? ;(1875) "ןיליפּתהח
 ןופ גנולייצרע ערקַאװ ענייא -- ןּברק ַא
 "נֹוא דנוא ענייש ענייז טימ לארשי 'ר
 סע ואװ ,"עלעּבײט רעטכָאט עגידלוש
 :לוזער עקירעיורט יד טרעדלישעג ןרעוו
 דלַאװג טימ ןגעלפ ןרעטלע סָאװ ,ןטַאט
 :כעט עטלקיװטנַא ערעייז ןכַאמ הנותח
 ,ץ"מ ,ל ג"פ) סוחי ןשירַאנ ּבילוצ רעט

 רענעטָאברעפ רעדח ;(29 ז"ז ,8
 2נֵא ןופ גנולייצרעד עשידומלּת -- "תירּב
 ;16 ז"ז ,1878) הדוהי 'ר ןוא סונינוט
 שיערּבעה ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא
 ןבעגעגסױרַא ןוא "לארׂשי תסנּכי ןיא
 ?ביֹרּפש--"םימכח ילשמז ; (טַאיגַאלּפ סלַא

 ןופ עטלמַאזעג ןוא עטרעהעג ,רעטרעוו
 -"תועד תוכלהח } (20 ז"ז ,1879) םירפכ

 "הקזחה דיז סמ"במר םעד ןופ קרּפַא
 258 רעשינעיגיה ןוא תודמ עטוג ןגעוו
 ןיא טסקעט ןטימ ןעמַאזוצ ;1875) גנור

 טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה .(שִיערּבעה
 :רַאפ א"צ ואוו) "הריפצה, ,"ץילמהח ןיא
 ,ןַאיגנולּפ ףיוא ןגָאלָארקענ טכעלטנפע
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 ,דנַא ,א (קיד .מ .א ,רעצלוז המלש ןזח םעד
 =דָאר ןיא ךיוא ,ןטפירשטייצ עשיערצעה
 סלירּב ןיא ןיא "םעל לוקח סנָאזניק
 ןייז טקורדעגּפָא 1881 ואוו ,"ילארשיהח
 םרָאפכוּב ןיא) "טכער ןעמַאדװ רוּביח
 לייטרוא ןייא--תונּבה טּפשמ, ט"א ךיוא
 ערעייז ןופ טכעלשעג סעכילּביײװ רעּביא
 טכער ןעּבָאה ייז סָאװ ןיא ןוא ןעדנעגוט
 ?רַאה ייז סָאװ ןיא ןעּבעל ןעילימַאפ ןיא
 ?לעזעג רעכילשנעמ רעד וצ ןערעינָאמ
 שייז ןֹופ ןעריזומא ייז סָאװ טימ טּפַאש
 ?צנַאמע ןוא טכער סָאד ןענידרעפ רע
 םעטסיס ןעשידומלת םעד ךָאנ ןָאיצַאּפ
 טימ ,"ןָאיצַאזיליוװיצ ןעיינ רעד ךָאנ ןוא
 ,1890 ;"ןָאגרַאשזװ ןגעוו עדעררָאפ ַא
 =קערָאק ןופ רעד ןיא קידנּבעג ,(48 ז"ז
 ,ןדנוטש עשיערּבעה טייצ רעיירפ רוט
 ?סיוא דימלּת ַא םענייז ןופ ךיז רע טָאה
 =ַאעט-קיוומ ןוא לדיפ ןליּפש טנרעלעג
 ַאןעװעג ךיוא רעטעּפש ןוא עיר
 ?ײֵל ַא ןטלַאהעג ,קיוומ ןופ רערעל
 ןופ טנעגַא ןַא ןעוועג ,קעטָאילּביּב
 סוצ ,דנַא .א ?"הריפצהח ,"ילארשיהז
 תובצמ רַאפ תואחסונ טלעטשעגפיונ
 .טגָאלּפעג רעווש ךיז ןּבעל ץנַאג ןייז ןוא
 ענייז ןּבָאה סערעטניא:רוטלוק ןסיוועג ַא
 עטשרע יד סלַא קיזמ רעּביא םירוּביח
  =רַאה ןופ עירָאעט יד ןּבעג ֹוצ עּבָארּפי

 :ונייהד ,שידיי ןוא שִיערּבעה ףיוא עינַאמ
 םוצ ,רעטסיימ גנַאזעג --תוניגנּב חצנמ
 ןוא ןעגניז ןיא טכיררעטנוא טסּבלעז
 ן"ז ,1883) "ןעטָאנ ךָאנ לעדיפ ןעליּפש
 ,"ערהעל עינַאמרַאה -- הי תרמזז ;(6
 רענליו םעד ןופ סעיציזָאּפמָאק טימ
 לוקח ,(104 !"ז ,1885) לתיּבה-לעּב
 ןופ גנולמַאז ,"ןעדוי רעד עגנעלק -- הדוהי
 ?טקלָאפ ךיוא ,סעידָאלעמ-הנותח עשידיי
 ןעגניז ןוא לדיפ ,ָאנַאיּפ רַאפ רעדיל

 טסקעט טימ ןטָאנ--"ירדנ לּכז ;(ז"מרת)
 ,(ט"מרּת) ןעגניז ןוא ָאנַאיּפ ,לדיפ רַאפ
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 רעלמַאז רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע

 ,םינוגינסקלָאפ ןופ רעטעּברַאַאּב ןוא
 תואחסונ עװָאּברַאקס ןופ ןוא עשידיסח

 רעטשרע רעד ,("הדוהי לוקי) הליפתה

 ןופ רעטסומ ַא ("הי תרמזח ןיא) ןּבעגעג

 =יגירפ) עמַאג רעשידיי רעטסשיּפיט רעד

 ?רעט רעטרעכעהעג ַא טימ רעגייטש רעש

 ןּבילקעגוצ "תוניגנּב חצנמ? ןיא ןוא (עיצ
 ןופ רעדיל עלַאנָאיצַאנ:שיטסירעטקַארַאכ
 ,ןקַאילֲאּפ ,ןשטייד ,רענעילַאטיא ,ןדיי
 ערעדנַא ענייז ,ןזיוצנַארּפ ןוא ןסור

 :יֵרֵׁשַאּב ַא--"רפס תוירקפ :ןענייז קרעוו
 ,ענליו רעּביא העיסנ ןייז ןופ גנוּב
 ןיא ,עשרַאװ ןוא קָאטסילַאיּב ,ענדָארג
 ,(1890 ,עשרַאװ) שיערּבעה
 ?היפפיואק ;"זובנומ הנבו הּכלמה ינליהד
 רעד ןיא דנוזעג יד ןעטיה ןעגעוו--גנור
 =רֹוּפ ידװ ;(1892) "ארעלאח ןופ טייצ
 -- עכָאטַאמוס דלעג יד רעדָא עיזַאושז
 :ָאקע ןופ קילּברעּביא ןוא גנולייהטרואעּב
 ןופ ןעטקַאפ ןוא טקנוּפדנַאטש ןעשימָאנ
 ?רעהַאּב עגידלַאװעג יד רעּביא ןעּבעל
 ?עירעטַאמ יד ףיוא דלעג סָאד ןופ גנוש
 ?רַאסיוא:סגנורהענרע עכעלטסייג ןוא על

 ;(59 ז"ז ,1906 ,עשרַאװ) "גנוטייּב
 עשיאָארּבעה -- םישנהו םישנאה תומשח
 עכלעוו !עמָאנ עכילּבײװ דנוא עכילנָאמ
 :עּב רעייז---ןָאגרַאשז ןיא טצונעּב ןירעוו
 :נוקרעמנָא טימ ,עללעווק דנוא גנוטייד
 :רעּפ ןופ טייהנּבעגעּב איד רעּביא ןעג
 דנוא לעּביּב ןיא ןעמָאנ עזיד טימ ןענָאז
 ?עג רעשידוי רעד ןיא גנוקריוו רעייז
 ;(ה"טרּת ענליוו ,טילַש השמ ג"פ) עטכיש
 -להָאוװ יד .!--אנליוו ןיא הקדצה השעמ?
 =נייא רעהירפ ןופ ןעטלַאטשנַא עגיטעהט

 :נַא ןוא ןענייארעפ יד .11 ,עטרהיפעג

 זיז ,ענליוו) "טייצ:המחלמ ןופ ןעטלַאטש
 ןופ גָאלַאטַאק ַא טמוק עגַאלייּב סלַא ;48
 םירפס ןוא ןעלקיטרַא ,רעכיּב עלַא ס--ג
 רַאפ סערעטניא ןסיװעג ַא ,(רי בתּכּב

 תשעמז

 ךיוא םגה ,עיגָאלָאליפ רעשידיי רעד

 ,ןָאירוק טימ שיטסירעטקַארַאכ גונעג
 ןופ לגנַאמ ןוא ןעגנורעלקרעד עשינלטּב
 סיורג ןייז טָאה ,גנוריטנעירָא רענרעדָאמ

 :ידיא-שיאערּבעה---ינושלּב םילמח קרעוו

 עשיאערּבעה ןופ ךוּב-רעטרעװ סעש
 ,רעטרעוו:הרוּת ןוא עקירדסיוא ,רעטרעוו
 יֵצג ןעשידיי ןיא טצונעּב ןרעו עכלעוו

 ג"פ) רוטַארעטיל רהיא ןיא ןוא ךערּפש

 ;(400 ז"ז ,1910 ענליוו ,יקסווָארָאװַאי .א

 "אתירוא ימגתפ; טמֹוק עגַאלייּב סלַא
 עכלעװ ,ןעגַאז עשידומלּתז -- (48 ז"ז)
 ,"רעטרעװכירּפש סלַא טצונעּב ןירעוו

 עָאלקַאמשעג ץנַאג ןיא טצעזעגרעּביא

 ןופ ףליה רעד טימ ,ןעמַארג עשידיי
 רעכלעװ ,,ג ץ'צבע) ,ג לאונמע ,ןוז ןייז
 ?השעמ עכעלטע ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה

 יװ ,שידיי ןוא שיערּבעה ןיא ךעלכיּב

 ןופ סענעקערשַא ןוא אידג דחח א"צ

 ערַאּברעדנואװ אייווצ--ךילדנער טרעדנוה

 .ל ג"פ ,"רדס םוצ חסּפ ןֹופ ןעדנעגעל
 =סױרַא סנטצעל ;32 ז"ז ,1893 ,ץ"מ

 ןיא סעסאסא לַאנרושז םעד ןופ רעּבעג

 =ַארגָאיּב ַא טלעטשעגנעמַאזוצ (עװקסָאמ

 ט"א שיערּבעה ןיא ןָאקיסקעל ןשיפ-

 ןענייז סע ןכלעוו ןופ ,"לארשי תדמח

 .(03--1901) ןטפעה 3 זילּב סױרַא

 ןטנַארעמונערּפ ןעלמַאז טווורּפעג סנטצעל

 ןגעוו -- "םיאיבנ לבחק רֹוּביח ןייז ףיוא

 =רעד ןרעוו סָאװ ,םירפס ענעריולרַאפ 8

 | ,ךנּת ןיא טנָאמ
 456 ,ראילקש .י 41 18 ;"ןורכז רפס;

 | | | .עז

 ( --188) ןַאמרעה רלָאג
 יבעג ,ינרוג ללה ןופ םינַאדװעסּפ

 טנרעלעג רָאי 12 זיּב ,אטילד:קסירּב ןיא
 רעקסניּפ רעד ןיא ןַאד ,םייה רעד ןיא
 ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא רָאי 14 וצ ,הבישי
 קסניּפ ןופ עטכישעג יד שיערּבעה ןיא
 =עגקעװַא ,"חול:טָאטש רעקסניּפע ןרַאפ



 422 טָאלּבדלָאג = דלָאג 471

 ןינע םעד ןגעװ לַאירעטַאמ ןכוז ןרָאֿפ
 ,רָאי 3 טרעגלַאװעג ךיז ואוו ,ענליוו ןייק
 רעד ןופ םירפס יד ןיא ךיז קידנעלּבירג
 טרידנַאּפסערָאק ,קעטָאילּביּב = ןושַארטש
 טימ קסניּפ ןופ עטכישעג רעד .ןגעוו
 יד ףוסלּכ-ףוס רעּבָא ,רעניוו לאומש
 ןיק קעװַא ,טקידנערַאפ טינ טעּברַא
 גנוקיטפעשַאּב ןעמוקַאּב ואוו ,עשרַאװ !

 :עגסיוא 1905 םורַא ,"הישותח ג"פ ןיא
 עטשרע יד ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװ

 ןַאד ,ןקירּבַאפ ןיא ןטעּברַא טזומעג טייצ |
 רעד ןיא רַאטידעּפסקע סלַא ןעמוקעגנַא
 טייצ עצרוק ַא זיא יז ןעוו ,ייש ,א ,פ?
 ןרָאװעג רעטעּפש ,(1906) ךעלגעט סױרַא
 עשידיי ןופ הליחתכל ,רעלדנעהכוּב ַא
 2עד ,עשילגנע ןֹופ טצעלוצ ןוא רעכיּב
 "תילילא גנולייצרעד רעד טימ טריטויּב
 ַא טקורדעגּפָא ןַאד ,1907 ,יטפנוקוצ ןיא
 ,"טסייג:טייצ ןיא ךעלהשעמ 10-0
 :נעכָאװ רעשידיאק ,"רעטייּברַאז סיקסניּפ
 תעשּב ,יןעּבעל עיינ סָאד/ ןוא "טפירש
 =קַאדער קילײװטיײצ ןעוועג זיא יקסניּפ
 1916 "ײװדָארּב טסיאק ּב"מז ןיא ,רָאט
 עלהשעמ עטשרע סָאד טֿפעלטנפערַאפ

 .ןיא סָאװ ,"ךלמה המלשז עירעס רעד ןופ -
 לעב ןופ ןרָאװעג טבױלעג קרַאטש
 .ןיא עלהשעמ עטייוצ סָאד ;תובשחמ

 ןיא ט"א לכיּב רעדנוזַאּב ַא ןיא סױרַא |
 :ץס רעד ןופ ,מונ רעט:1 סלַא) "דלַאײװ

 "ניק ערעייא רַאפ ןוא ךייא רַאפ, עיר

 ץ"ז ,1919 ,י"נ ,"שידיא; ג'פ ,"רעד
 ןיא .(ןייטשנעטביל ,י ןופ טגכייצעג ,5
 סױרַא ךיוא זיא עּבַאגסױא רערעדנוזַאּב ַא
 ןיא גניר ַא) "קסירּב טָאטש ןיימ ןיא;
 ,ןעּבעלע ג"פ ,"רעדיל גיצנַאוװצנואריפ
 רעטמיורטרַאפ ַא -- (29 ז"ז ,1920 ,ינ
 1922 ,טייקשידיי רעטלַא רעד וצ גנַאזעג
 :וה יירדק ט"א ג"פ ַא ןדנירג טוװּורּפעג
 .:סױרַא ןזיוװַאּב רעּבָא ,"ןהעצ ןוא טרעד
 סָאדח--ךעלעכיּב עניילק 2 זיולּב ןּבעגוצ

 =צי ןכלעו טיול -

 ,ךַארּפש

 ,"עיפַאזַאליפ ַא ןופ ןציקס/) עגיצנייא

 ,"בוט?םוי ףיוא גנולמַאז ַאא ןוא (63 זיז
 ןטשרע םעד טכעלטנפערַאפ א"צ  ואוו
 טעּברַא רערעסערג ןייז ןופ לטיּפַאק
 ןַא ןופ דנורג ןפיוא יןפירגַאּב עשידיאז
 ,סעדנעגעל עשידיי יד ןופ גנושרָאפסױא
 רעסיורג ַא ץֹוחַא ,טכעלטנפערַאפ טינ ךָאג
 ךיוא ויא ,,דנַא .א תוישעמ:רעדניק לָאצ
 "עג רעד רעּביא טעּברַא ערעסערג ןייז
 טריפעגוצ ,לדנַאהכֹוּב ןשידיי ןופ עטכיש
 וצ טייצ ןופ טָאה .ה"רי ןט:19 ןזיּב
 ענעדיישרַאפ ןיא טקורדעג ךיוא טייצ

 ,דנַא .א ןעלקיטרַא עשיטירק ןטפירשטייצ

 -- 1865 םֹורַא) דוד טַאלּבדלַאג
 יד ףוס .םעדָאר ןיא .ּבעג (

 ןעמוקעג ה"רי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקס
 רעד ךָאנ דלַאּב ,עקירפַא:םורד - ןייק
 /  ףעשירוּב: שילגנע

 .פַאנ ןעוו ,המחלמ
 . דנַאלּפַאק ןוא לַאט
 .=עגנָא 1902 ןּבָאה
 =ימיא סָאד ןעמונ

 ,ץעזעג ? עיצַארג
 שיט =

 טנַארגימיא רעד
 51ײרַא םייּב ףרַאד
 ןיא ןעמַאזקע ןּצעגּפָא דנַאל ןיא ןעמוק
 ןּביוהעגפיוא ,ךַארּפש רעשיעּפָארײא ןַא
 רעד רַאפ דנַאל ןרעּביא גנוגעווַאּב ַא
 -.עשיעּפָאריײא סלַא שידִיי ןופ גנונעקרענָא

 חַאפ רושָארּב ַא ןּבירשעגנָא
 +166/5מ טנעמַאלרַאּפ ןופ ןטַאטוּפעד יד
 18 1 8 םטזסקסגמ 120202986? (1005)

 לַאירעטַאמ ןסיורג ַא טלמַאזעגפיונוצ ואוו
 עיצקַא:רטנָאק רעד ץָארט ןוא ,שידִיי ןגעוו
 .ןָאטּפײק ןופ ?םידוהַאיװ עפורג ַא ןופ
 :ַאּב לָאז טנעמַאלרַאּפ רעד ,טלעוּפעג
 עשייעּפָאריײא ַא זיא שידיי (א :זַא ,,ןסילש
 ךַאוּפש עטנעגילעטניא ַא (ב ,ךַארּפש
 ,קלָאפ ןשידיי םעד ןופ ךַארּפש יד (ג ןוא
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 טרעיודעג טָאה סו ,ּפמַאק ןקיזָאד םעד
 טכַארּבעג טָאה ןוא 1906 זיּב 1903 ןופ
 שידיי ןופ גנונעקרענָא רעטשרע רעד וצ
 ןיא ןּבירשַאּב ,ג טָאה ,גנוריגער ַא ךרוד
 :ָאװדַא חעשידיא רעדח טַאלּבנכָאװ םעד
 ?סיוױרַא 1904 טניז טָאה רע סָאװ ,"טַאק
 :רסומ שממ ךיז ,ןָאטּפיײק ןיא ןּבעגעג
 גנוטייצ יד ןטלַאהרעד וצ קידנעייז שפנ
 עטסערג סָאד -- רָאי 10 ןופ ךשמ ןיא
 טפירשטייצ עשידיי ַא סָאװ ,םימי:תכירא
 ,עקירפַא:םורד ןיא טַאהעג ןַאד זיּב טָאה
 טעּברַאעגטימ ךיוא ,ג טָאה טייצ רַאי 8
 אגק הזקטפ טַאלּבגָאט ןשילגנע םעד ןיא
 עג ,לוָאּפ דנומדע רָאטַאנעט ןופ ר"א
 טימ ןעגנוָיצַאּב עכעלדניירפ ןיא ןענַאטש

 ,ץײר ר"מ טַאנעס ןופ רעציזרָאפ םעד
 ?שזנַארָא רעד ןופ טנעדיזערּפסקע םעד
 ?רַאפ ענייז טצינעגסיוא טפָא ,קילּבוּפער
 ןטנַארגימיא עשידיי יד תבוטל ןעגנודניּב
 םעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ַא ןעמונעג ןוא

 קידגטעּברַא .,דנַאל ןופ ןּבעל ןשיטילָאּפ
 ַא ףיוא רָאי 30 חעכעה ןופ ךשמ ןיא

 טָאה ,שידיי ןיא עידעּפָאלקיצנע ףעסיורג
 :ףע יד טכעלטנפערַאפ ןָאטּפײק ןיא רע
 רעּבמעװָאנ ןיא ןוא ןטפעה 12 עטש
 ןרָאפ וצ עקירּפַא:םורד טזָאלרַאפ 4
 :סנּבעל ןייז ןּבעגוצסױרַא עקירעמַא ןייק
 :רַאפ ךיז העיסנ רעד תעשּב .קרעװ
 דנַאלגנֶע ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאה
 ,רעדנעל עשיעּפָארייא:ברעמ ,דנַא ,א
 רעד רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ ַא טריפעגנָא ואוו
 רַאּפ תומּכסִה קידנגירק ,עידעּפָאלקיצנע

 ללוּכה בר יװ ,םילודג עכלעזַא ןופ ריא
 :ךול ר"ד ,רעטסַאג .מ ר"ד ,ץרעה ר"ד
 לארשי ,ןַאמציײװ םייח ר"ד ,רעגייג גיוו

 ןייק 1916 ןעמוקעג -- ,דנַא .א ליװגנַאז
 ידו ג"פ םעד טרָאד טעדנירגעג ,י"נ
 "ןָאשײרָאּפרַאק עידעּפָאלקיצנע סנַאװדַא
 :ץרּפיעציװ סלַא גרעּבנרָאפ ,ק ר"ד טימ
 :סיֹורַא ג"פ ןקיזָאד םעד ןיא ןוא ,טנעדיז

 פנע עטרירטסוליא ענײמעגלַא יד ןּבעגעג
 ןעגייווצ עלַא םורַא טמענ--עידעּפָאלקיצ
 ,עיפָאזָאליפ עשידייטינ ןוא עשידיי ןופ
 עג ,רוטַארעטיל ,טּפַאשנעסיוו ,טסנוק
 ןוא עיפַארגָאעג ,עיפַארגָאיּב ,עטכיש
 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ עדנוק:רעקלעפ
 ,1920 ,וא--א ,ּב |}} "ןעטייצ עלַא ןיא
 ץ"ז ,1923 ,יא--וא ,,ּב 11 ;1000 ז"ז
 םענרַאפ םעד ףיוא קידנקוק טינ ,0
 זיא עידעּפָאלקיצנע יד) קרעװ םעד ןופ
 רעסיורג רעד ןוא (.ב 10 ףיֹוא טנַאלּפעג
 טגײלעגנײרַא םעד ןיא זיא סָאװ ,טעּברַא
 ןּפַאנק ַא רָאג רעּבָא סע טָאה ,ןרָאװעג
 ,טריזינָאגרַאשז זיא ךַארּפש יד ;טרעװ
 ןיא םינינע יד ןופ גנולדנַאהַאּב םצע יד

 טימ לופ ,שינלטּב ןֹוא שיטנַאטעליד טּפָא
 ?רַאש רעד ףיוא ,ןוָאירוק ןוא ןרעלעפ

 עידעּפָאלקיצנע רעד ןגעק קיטירק רעפ
 טעלפמַאּפ ַא טימ טרעפטנעעג .ג טָאה
 ןוא ,"רעקיטירק עניימ וצ רעפטנע ןַאװ
 ןופ .ּב 2 יד וצ ?סעדיײררָאפװ יד ןיא
 ?עגסיוא ךיוא ךיז עידעּפָאלקיצנע רעד
 ןפוא ןזָאירוק ַא לסיּבַא ףיוא טהנעט
 :רערָאמ רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד טימ
 תוכלה ןיא עיגָאלָאליּפ רעשידיי רענ
 ?רַאפ טָאה ,ג -- .עיפַארגָאטרָא ןוא ליטס
 רעד וצ ןעלקיטױַא עירעס ַא טכעלטנפע
 "ךַארּפש רעשידיא רעד ןופ גנוגידייטרַאפ

 ךיוא ,(1918 ,ירעפּפמעק רעשידיא רעדז)

 שידיי רַאפ ןעלקיטרַא טימ ןטָארטעגסױרַא
 =עמַא ןופ עסערּפ "רעשידוהַאיע רעד ןיא

 ילוי) 106 ןסשפװ 1ז00ט06 יו ,עקיר

 ףיוא טפירשטייצ רעכלעוו ןיא - ,(1
 לאול טימ (1923 ףוס) קימעלָאּפ ַא טריפעג

 רעד ןופ דוסי סלַא שידיי ןגעוו לַאשרַאמ
 חס ןסשפ8 ?סזטזמ ,גנויצרעד רעשידיי

 םגא ןּבירשַאּב 1924 לירּפַא ןופ 'ה ןיא)
 =רפַא:םורד זיא שידיי רַאפ ּפמַאק םעד
 ,דנַא .א (עק

 / 115 ,1920 ,"געװ רעד , ,ןײטשדלָאג .י ,ב
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 3|) (םחרבא) .ּבא גרעּבדלָאג
 ?רַאי ןיא ,ּבעג ( -- 3
 םוחנ ,רעטָאפ ןייז ,עילָאדָאּפ ,ץענילָאמ
 ,ןּברָאטשעג ירפ זיא  ,ןַאמצישיל
 | :רעד זיא רע ןוא
 ייּב ןרָאװעג ןגיוצ
 - ,רעטָאפפיטש ןייז
 ןדמלַָא ,גרעּב דלָאג

 ןגנערטש ַא ןוא
 רעכלעוו ,דיסח
 ןעמענטימ טגעלפ
 לגנַייפיטש ןייז
 רעוועקניז םוצ
 רַאפ טיירגעג ךיז רָאי 13 זיּב ,ןיּבר

 ןַאד ,םיקסוּפ ןוא דומלּת טנרעלעג ,בר ַא

 ןּביױהעגנָא ןרעטלע יד ןופ הבנגּב ךיז =
 עשיערּבעה ןענעייל ןוא שיסור ןענרעל וצ
 רַאפרעד טזומעג ,רעכיּב עשידיי ןוא
 ןייק קעװַא ,זיוהנרעטלע סָאד ןוָאלרַאּפ
 ןופ טרענרעד ךיז וואו ,וװעשטידרַאּב
 ןּבעגעגּפָא ךיז ןוא ןדנוטש עשיערּבעה
 רעשט ןייק 1901 ,גנודליּבטסּבלעז טימ

 ,קרָא=יג ןײק טרָאד ןופ ןוא ץיװָאנ
 ַא ןיא טעּברַאעג טייצ עסיוועג ַא ואוו
 :ערּפ סלַא טלייוװעגסיוא רעטעּפש ;ּפַאש
 ידֹּכ .,ןָאינוטרעּפעטש רעד ןופ טנעדיז
 ?עגרעדנַאנופ ,ּפַאש ןופ ןרעוֶו וצ רוטּפ
 ןיא טרידוטש רָאי 3 ,ןעגנוטייצ ןגָארט
 ?עג ןוא ץנעדורּפסירוי טעטיסרעזוינוא
 זייװלגניי ךָאנ .ןדנוטש עשילגנע ןּבעג
 :ַאמשירפ ןופ ןעמוקַאּב ,שידיי ןּבירשעג
 ףיֹוא הבושּת עקידנרעטנומפיוא ַא ןענ
 ןיא טריטויּבעד ,םיריש עשיערּבעה עיייז
 ןגעוו לקיטרַא ןַא טימ 1903 ".ש ,ַא ,פז
 2נזייוופיוא ,םזילַאנָאיצַאנ ןוא םזיכרַאנַא

 ןעעדיא עלַאיצָאס:לַאקידַאר יד זַא ,קיד
 ,םזילַאנָאיצַאנ םוצ הֹריּתס ןייק טינ ןענייז
 ?טַאנָאמײרד רעד ןופ רָאטקַאדער ןַאד

 :יטש רעיינ; רעשיטסינויצ:ילעוּפ רעכעל
 *ריס ןמחנ ר"ד ןופ רָאטקַאדערטימ ,עמ

 ,"רעג !
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 יא ,"קלָאפ סָאדװ טפירשטַאנָאמ סניק

 ןופ רעטעּברַאטימטּפיוה יד ןופ רענייא
 סָאדק טַאלּבנכָאװ ןשיטסילַאירָאטירעט םעד
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,"קלָאפ
 ,"טַאלּבעגַאט ןעשידײש ,"?טײחרַאוװװ
 :ַאקירעמַא םעדח ןוא ײלַאנרושז ןעגרָאמ

 ַא רע זיא ייווצ עטצעל יד ןופ
 ךָאנ ,םויה:דע רעטעּברַאטימ רעקידנעטש
 ?עג 1909 עיצולָאװער רעשיקרעט רעד
 ןלעיציפָא םעד ןופ רָאטקַאדער ןרָאװ
 =לנַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא
 עשידיא סָאדװ עקירעמַא ןיא עיצַאז
 ךיוא רָאי 20 עטצעל יד רַאפ ,"קלָאפ
 ,"החלשה+ ,"םלועהװ ןיא טעּברַאעגטימ
 ,"םיפשרח ,"ריעצה לעוּפהא ,"ןמזהח
 עג ַא טפירשטייצ עטצעל יד) "ןרוּתהװ
 רעד ןיא ןוא (טריטקַאדער ךיוא טייצ עסיוו
 יש ןּבירשעג .עסערפ רעשילגנע-שידיי
 ירק ,ןציקס ,(שיערּבעה ןיא זיולּב) םיר

 יּבֹוּפ ןוא ןענָאטעילעּפ ,ןעלקיטרַא עשיט
 םרָאפכוּב ןיא ,ןעלקיטרַא עשיטסיציל
 ?פירש עטלעמַאזעגז דנַאּב ַא :ןּבעגעגסױרַא
 ןוא 1 (9 13 י"ב ,ןעייסע 31) ןעט

 (300 ז"ז) 'ןעצינערג/ ט"א ךוּב ַא

 /,ךנּת ןופ עיזעָאּפ רעד רעּביא
 ,יודרָאנ ,לצרעה ,רוטַארעטיל ןוא ןּבעל
 דיי ייר ַא רעּביא ןוא ווָאלָאקַאס ,סעה
 / =טנפערַאפ טינ ךָאנ .רעלעטשטפירש עש
 3 ענייז ןענײז םרָאפכוּב ןיא טכעל
 ,שיערּבעה ןיא ןטפירש עטלמַאזעג דנעּב
 .ןיא רענדער רעשיטסינויצ סלַא טנַאקַאּב
 רָאּפַא ,שילגנע ןוא שיערּבעה ,שידיי
 =ייא יד ךיוא ,לארשי:ץרא טכוזַאּב לָאמ
 רעד ןופ דילגטימ ,רעדנעל עשיאעּפָאר

 ,עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רענַאקירעמַא

 :ַאטרַאּפעד = לארׂשי = ץרא ןופ רָאטקעריד

 ,טעטימָאקסנָאיצקַא ןופ דילגטימ ,טנעמ

 יא ,"תירבע תורדּתסז ןֹופ רעציזרָאפ

 ייֵלעוּפ רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענ

 ,עקירעמַא ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינויצ



 ּצ

 :נָאק ןשידיי רענַאקירעמַא ןופ דילגטימ
 ,למיג .א :ןעמינָאדװעסּפ ענייז ןופ ,סערג
 ,ןָאזמוחנ .א ןוא רדגּבא

 .ינֹויִצ ןוקיסקל ;ןָאקיסקעל

 ירשּת ה"כ) םהרבא גרעּבדלָאג
 קסירּב ןיא .ּבעג ( --- 1

 =על ןשִיערּבעה ַא ןופ ןוז סלַא ,אטילד |
 ?לעוו ןויצ :בבוח ַא ןוא ליּכשמ ַא ,רער

 / ןײלַא טָאה רעכ
 ערּבעה ןּבירשעג
 / ןצרעד ןוא ׁשֵי
 טגערעגנָא ךיוא
 - ןשיוצ) ןיז ענגייו
 רעטכיד רעד יז
 טשרעוצ ,(םחנמ
 םײב טגרעלעג
 ןיא ןַאד ,רעטָאפ
 ןיא הפרש רעסיורג רעד ךָאנ ,הרוּת .ךומלּת
 ואוו ,שטלַאמ ןייק טקישעגקעװַא קסירּב
 ץוּביק ןטנַאקַאּב םעד ןיא ןעוועג רָאי ַא
 עלַא יװ יֹזַא קיטייצכיילג ,םישורּפ
 :ב-הלּכשה טנעיילעג ץוּביק ןופ םירוחּב
 טייצ עסיוועג ַא ןעוועג .רעטעּפש ,רעכ
 עשיטסילַאגרושז ןייז .טעדָא ןיא ןרעטסקע
 :רַא עקינייא טימ ןּבױהעגנָא ערעירַאק
 ?ץילמהװ ןוא "הריפצהח ןיא ןעלקיט
 סלַא לָאּפיװדול ,י ןּופ ןדַאלעגנייא 2
 ,"הפצהו ןיא רעטעּברַאטימ רעשינכעט
 :רַאעג "הפצהח ןופ גנַאגרעטנוא ןכָאנ
 "ףריפצהװ יד ןעוו ןוא ,"הריפצהל ןיא טעּב
 טעּברַאעגטימ ,(1905) טכַאמרַאפ ךיז טָאה
 ןיא ,"ןהיּב ידח טַאלּבציװ סנַאקצַאי ןיא
 2רע רעד ןיא ,"גָאטײרפװ סרָאטקעּפס
 =עגַאט סָאדז גנוטייצ רענעקיּפָאק רעטש
 =לַאדער ןילַא ךָאנרעד ,1906 ?טַאלּב
 ןיא ןעגנוטייצ ענעקיּפָאק יד טריט
 עטצעלא ןוא "טַאלּבנעגרָאמ} ,עשרַאװ
 ,"טגייהח ןופ גנודנירג רעד טניז ,"טסָאּפ
 ןוא רעטעּברַאטימ יד ןופ רענייא ,8
 ?טנפערַאפ ,רָאטקַאדער ךיוא זייוונטייצ
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 .עדיישרַאפ ףיוא ןעלקיטרַא טרָאד טכעל |

 עשיטילָאּפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג:שידיי
 ןשיטסינויצ םעד קידנטערטרַאפ ,סעמעט
 טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה ,טקנוּפדנַאטש
 תםססצסג+פ ןיא ,"רקוּבהק סנַאמשירפ ןיא

 רעד ןרָאי עטצעל יד זיא ןוא ,קגשמ ןֹוא
 םעד ןופ טנעדנַאּפסערַאק רעװעשרַאװ
 רענָאדנָאל רעד ןוא "גָאט= רעקרָאי:וינ
 שידיי ףיוא טצעזעגרעביא טָאה ,"טייצז
 "לארשי עמשז עמַארד סווָאמיד ּפיסָא
 זיא סָאוװש רושָארּב סלַאסַאל ,פ ןוא (1908)
 =ועסּפ ענייז ןופ ,"עיצוטיטסנָאק סניױזַא
 ,דנַא .א ררושמ .א ,םיחַארּביא :ןעמינָאד

 20/עזו -- 1866) םירָאּב גרעּבדלָאג
 ,טנגעג רעקלַאוװּוס ,יקַאש ןיא ,ּבעג (2
 לושכיוה עשינכעט יד 1891 טקידנעעג
 רע טָאה ,רעקימעכ סלַא רעװָאנַאה ןיא
 רע ואו ,ענליװ ןיא טצעזַאּב 1898 ךיז
  ףעסױרג ַא ןופ רָאטקעריד ןעוועג זיא
 :עזעגנָא ַא ןעמונרַאפ ןוא עמריפ:קײטּפַא
 ןוא רעוט רעשיטסינויצ סלַא טרָא םענע

 טקילײטַאּב ךיז רע טָאה 1899 טניז ,ןקסע
 ,םץתעטנעגססעט ,016 0604 ,80סצ0135 ןיא

 ?טייצ עשיטסינויצ ,דנַא ,א עמק. 2038

 ער רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ,ןטפירש

 ,"םלועהח ןֹוא 72:089:9 ןופ עיצקַאד
 ןיא ןיושַארּב עקינייא טכעלטנפערַאפ
 .בֹוּפ סלַא אדנַאװעל ,ל ,יש א"צ ,שיסור
 ?ץגסיוא ךיז טּפיוהרעד ,(1900) "טסיציל
 ,ןטעּברַא עשיטסיטַאטס ענייז טימ טנכייצ
 ןגעוו גנושרַאפסױא עלעיצעּפס ַא םכותּב
 ןפיוא ןדיי יד ייּב ךַארּפשרעטומ רעד
 2סֹור ןיא גנוליײצסקלָאפ רעד ןופ דנורג

 761480װז. 14 ס- ןיא) 1897 ןופ דנַאל
 ,זמס212016 0404 5146 6. ןט660 5

 עשידיי ַא ענליו ןיא טעדנירגעג 3
 טָאה עכלעוו ,טפַאשלעזעג עשיטסיטַאטס
 המחלמ רעד ןופ ךָארּבסױא םעד ּבילוצ
 =טעט ריא ןעלקיװטנַא וצ ןויװַאצ טינ
 ;(ג1שאה רעכיּברָאי 5 ןּבעגעגסױרַא ;טייק
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 ןוא (19--1918 ,ב'טּפ -- עטצעל סָאד)
 רעייז ַא טימ ,"המידק חולח -- שידיי ןיא
 ךיוא ךיז ,לַאירעטַאמ .ןשיטסיטַאטס ןכייר
 רעשידי רענליװ רעד ןיא טקילײטַאּב
 ,"קלָאפ ,דֹוי סָאדק ןיא א"צ ,עסערּפ

 ײר ַא טכעלטנפערַאפ ואו ,08- 6

 ןיא קיטילָאּפ רעשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא
 ןוא ןגַארפ:הליהק ,ור:תּבש ,דנַאלסור
 ּב'טּפ ןיא ךיוא -;םינינע עשיטסינויצ
 ,דנַא ,א ײטַאלּבנעכָאװ רענליווח ,"דניירפח
 רעד ןיא ןטמַא עקיטכיװ ןעמונרַאּפ טָאה
 טּפיוהרעד ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 ,טיּבעג ןלעיצנַאניפ : שימָאנָאקע ןפיוא
 ןסיורג ןֹופ דילגטימ ַא ןעװעג גנַאלנרָאי
 עיצַאוקַאװע רעד ייּב ,טעטימָאקסנָאיצקַא
 ןרָאפעגקעװַא ןסור יד ךרוד ענליוו ןופ

 זירַאּפ ןיא ןעוועג 1919  ,דנַאלסור ןייק
 ןופ טעטימָאק םעד ןופ דילגטימ סלַא
 *ֹוצ ,רעטעּפש ,סעיצַאגעלעד עשידיי יד
 ?קחצי ,רעדורּב ןרעטלע ןייז טימ ןעמַאז
 ,("ץראהח ןופ רעּבעגסױרַא סנטצעל) ּבייל
 .י"א ןיא טצעזַאּב ךיז

 ןינויצ ןוקיסקל {ע1 8

 ,926 .ימונ ,?גָאט רעזנוא,

 ןיא ,טילַאש ,מ

 -- 1868) רעּב-בוד גרעּבדלָאג
 רענווָאק ,קישירט ןיא ּבעג

 ןײק טרעדנַאװעגסױא רעטעּפש .,עטיל
 ןופ רערעל זיא רע ואוו ,עקירּפַא:טורד
 ןופ הרוּת:דומלת רעד ןיא שיערּבעה
 טייקיטעט עשיטסילַאנרושז .,עירָאטערּפ
 ,"הריפצהק ןוא "ץילמה ןיא ןּבױהעגנָא
 רענָאדנָאל ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 יד ןיא ,יקסלַאװּוס ןופ ר"א ?ידוהיה?
 ןבירשעג ןטפירשטייצ רענַאקירפַאםורד
 :עפ עטכייל ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ

 ףיוא םירמאמ עשיטסינויצ ,ןענַאטעיל
 א .898 ,תובשחמ:לעב ,א ,אילּפ פ"א

 עליפ שילגנע ןוא שידיי ןיא טצעזעגרעּב
 םעה:דחא ןופ ןעלקיטרַא

 -- 1858 םּורַא קחצי גרעּבדלָאג
 ואו ,י"נ ןיא טּבעלעג טָאה (1916 11
 + +?עג .טפעשעגנייוו ַא ןטלַאהעג טָאה רע
 . ,ןוז ןייז טימ ךָאװ ןייא ןיא ןּברָאטש
 רעשידי רעד ןופ דניירפ עדייּב ,ףסוי
 טכעלטנפערַאפ טָאה ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל
 שידיאז רֹוׁשָארּב עשיטסיערּבעהיטנַא ַא

 =קַארּפ ןוא עירָאעהט ןיא שִיערּבעה ןוא |
 טעמדיוועגז ,(31 ז"יז ,4 ,"ב) "קיט
 ןָאלימ ןעײנ יד ,לארשי תסנּכ רעד
 :נײד עכלעוו ,רעטסעװש ןוא רעדירּב
 *עמַאמ ןעּביירש ןוא ןעזעל ,ןעדייר ,ןעק
 עיגָאלַאנַא ַא ךרוד ואוו ,"שידיא--ןושל
 ןוא שיערּבעה ןשיװצ ּפמַאק םעד טימ
 ?רע ענייז ןופ דנורג ןפיוא ןּוא תימרא
 ןופ עדָאטעמ רעד עגונּב ןעגנורַאפ
 טָאה רע עכלעוו) י"א ןיא תירבעּב תירבע
 םוצ רע טמוק וו"זַאא (1913 טכוזַאּב
 עשיטַארקָאמעד ּבילוצ ייס זַא ,ריפסיוא
 יד ןומ עלַאנָאיצַאנ ּבילוצ ייס םימעט
 ןוא גנויצרעד רעשידיי רעד ןופ ךַארּפש
 ללכּב ןפַאש=רוטלוק ןשידי םעד ןֹופ
 'ו ,שידיי -- ןייז

 ) --1895) יול גרעּבױלַאג
 ןוז סלַא ,דנַאלסורסיײװ ,קסנימ ןיא .ּבעג
 רָאי 12 זיּב ,רערעלזיוה ןעמערָא ןַא ןופ
  ףָאנ ,טזומעג ןַאד ,רדח ןיא טנרעלעג
 ןופ טיוט םעד
 רעד ,רעטומ רעד
 ןופ ןירעזייּפש

 ,עילימַאפ רעד
 וצ ,ןטעּברַא ןייג
 :רעּבירַא רָאי 4
 ןַא ןופ ןעמונעג
 רעדורּב ןרעטלע

 ,עקירעמַא ןייק
 רעד טימ טנעקַאּב ךיז טָאה רע ואוו
 -רַא רעווש ,ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
 /טײצ וצ טײצ ןופ טקורדעג ,קידנטעּב
 :ַארפ/ גגוטייצ:ץניוװָארּפ ַא ןיא רעדיל
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 ,"יש .א .פװ ,"סדנוקפ ןיא ןַאד ,"סערג

 =טַאנָאמ ןוא ,"טפירשנעכָאװ סרעללימ;
 רעד ;,דנַא .א "ּביֹהנָא רעדע טפירש
 ןיא ."רעדעפ רעדח ןיא רעּבָא טּפױה

 ?םייהז) ןעדַאלַאּב ןוא רעדילש :םרָאפכוּב
 ואוו ,(112 ז"ז ,1923 ,י"נ -- ןיוו ,"ג"פ
 ןופ רעדיל ןעמעגרַאפ לייט ןטסערג םעד
 ןײרַא ךיוא טייג גנולמַאז רעד ןיא ,טָאטש

 טסייג רעדע עמעָאּפ עשיטַאמַארד עגיילק ַא

 ,"םישודק יד ןופ
 12 ,1923 "ןעבעל עײג סָאדג ,ג ,ש

 ) - 1597) ףורּב טרַאהדלָאג =
 רעוועיק ,עשטשידָארַאה ףרָאד ןיא .בעג

 ,עירָאגיטַאיּפ ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד .,,ּבוג

 ,דמלמ ַא--רעטָאפ םייַּב ,.בוג עבלעזיד

 רערעל רעשִיערּבעה ַא ןעוועג םעדכָאנ
 ןיא 1912 טניז ,ךעלפרעד עקימורַא ןיא

 .ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ ,עקירעמַא

 ,?טלעוו עשידיא/ רעיפלעדַאליפ רעד
 ,"קלָאפ עשידיא סָאדח ,"גָאטװ ,"טײהרַאװש

 ןיא ,"סדנוקח ,"עסערּפ רעטײּברַאװ יד

 רע ואו ,ָאגַאקיש ןופ "סטרעװרָאפ;
 ןופ רענײא .ןרָאי עטצעל יד טניואוו
 רע טָאה ,ָאגַאקיש גגויװ עפורג רעד
 ןיאװ ב"מו עריא ןוא טקילײטַאּב ךיז
 גנויז ,?רגעגויק ,?סגַאנַאזערװ ,ילעּבעג

 לַאנרושז םעד ןיא ךיוא יװ ,זָאגַאקיש
 1 "םענייגיאת

 --1885 25/0) דוד ןַאמדלָאג
 ,עיבַארַאסעג ,שַארַאלַאק ןיא ,ּבעג (

 יד ןופ ,ןַאמדלָאג ןרהא 'ר ,רעטָאּפ ןייז
 2עגרַא ןיא ןטנַארגימיא עשידיי עטשרע

 טימ ןעמוקעגנָא זיא רע ןיהואוו ,עניט
 רעטשרע רעד ,1889 14/טז} עילימַאפ ןייז

 ןיא לּביטש םענעדרע ןַא ןופ סָאּבעלַאּב
 רעריפ ,טחוש טרָאד ןעוועג ,ליװסעזָאמ
 5ירג ,עיסקָאדָאסרַא רעשידיי רעד ןופ

 :יישרַאפ ןופ ןוא הליפת:תיּב ַא ןופ רעד
 ןצנעדנָאּפסערָאק ןּבירשעג ,תורבח ענעד

 =טימ ןוא "הריפצהח ןיא עניטנעגרַא ןופ

 יג ,ןטמירשטייצ עשינּבר ןיא טעּברַאעג
 ןעדוי ידח ךוּב ַא ןופ ױעסַאּפרַאפ דעד זיא
 טייהנעגנַאגרעפ רעד ןיא--עניטעגרַא ןיא
 טרָאװ ןיא טרַאװנעגעג רעד ןיא ןוא
 ז"ז ,1914 סערײא:סָאנעוּכ) "דליּב ןוא
 :עטַאמ ןכייר ץנַאג ַא טגנערּב סָאװ 8
 בושי ןשידײ םעיינ םעד רעּביא לַאיר
 רעּפ עקידנריפ ענייז ,עניטנעגרַא ןיא
 ,חורבה ,(רעדליב טימ) ןטייקכעלנעז
 5ַאק ערעדנוזַאּב וו ,זַא ,א ןטלַאטשנַא
 רעשידיי רעד טעמדיוועג ןענייז ןעלטיּפ
 ןיא רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל ,עטערּפ
 י,עניטנעגרַא

 ) -- 1891) לדנעמ ןַאמדלָאג
 טנרעלעג ,עיצילַאג ,וָאנַאמיר ןיא .ּבעג
 =רַאפ 1907 טניז ,הבישי ןיא רדח ןיא
 ןיא ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס טכעלטנפע
 ,ידניירפסקלָאפ/ ,"טַארקָאמעד-לַאיצָאסח
 ?עפּפ בקעי ןיא ,"טַאלּבגָאטח רעגרעגמעל
 ,"ג ןופ ?טַאלּבנעכָאװ ןעשידייז סרעפ
 ,דניקסיז ,מ ,ּב פ"א ךיוא

 ) --1894) םוחנ ןַאמדלָאג
 ןגיוצרעד זיא רע וואו ,ענליװ ןיא ,ּבעג
 :עג רָאי 3 ןוא ןדייז ןייז ייּב ןרָאװעג
 *עגקעװַא ראי 8 וצ ,רדח ןיא טנועל

 טכוזַאּב ,ןיַאמד?טרופקנַארפ ןייק ןרָאפ
 טקידנעעג רעטעּפש ןוא עיזַאנמיג טרָאד
 ןטימ טעטיסרעווינוא רעגרעּבלעדיײה םעד
 ףיז טנעדוטס סלַא ךָאנ ,רָאטקַאד לטיט
 :ַאּב ףעשיטסינויצ רעד ןיא טקילײטַאּב
 סלַא ןעוװעג םש:הנוק ךיז ןוא גנוגעוו
 טײצ ערעגנעל ַא ,שטייד ןיא רענדער

 11240110116ז 15124006- ןיא טעּבױַאעגטימ

 ,רעטַאפ ןייז סָאװ ,80868 44

 ,רודגיבַא:ןּב ןופ רעדורּב ַא ,,ג יבצ:המלש
 ערעדנַא ןיא ןוא ,טריטקַאדער טָאה
 :ַאּב ןייז ךָאנ ,ןטפירשטייצ עשיטסינויצ
 ךוּב ַא ןּבעגעגסױרַא 1913 י"א ןיא ךוז
 לַאזוצ 1920 ,:615601106ז עס4ג 2

 ?עגסיֹרַא ןיקצַאלק בקעי ר"ד טימ ןעמ
)16( 
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 לענג ,1616 21001809006 4126 ןּבעג

 ?דנַאהַאּב רעשיטערָאעט רעד טעמדיוו |
 ןעמעלּבָארּפ עשיטסינויצ יד ןֹופ גנול
 ןקילײטַאּב וצ ךיז ןּביױהעגנָא ךיוא ןַאד
 סלַא קיטסילַאנרושז רעשידיי רעד ןיא
 =ינ ןופ טנעדנַאפסערַאק רעקידנעטש
 סנטצעל ,דנַאלשטיײד ןופ "גָאט } רעקרָאי

 םעד ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ ךיוא |
 לעװ עֿפורג סמיוּבנירג ,י ןופ ןַאגרָא
 ?רַעטעלּב עשיטסינויצ; -- "רמשמה

 6765 ,ינויצ ןוקיסקל

 = =-1810 םורַא) עמע ןַאמדלָאג
 רעק:80 יד ףוס ,עגיר ןיא ,ּבעג (

 טשרעוצ ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןרָאי
 רַא ןַאד ,רעטסעשטָאר ןיא טניואוועג
 וצ טרעהעג טָאה יז ואוו ,י'נ ןייק רעּב
 ?ידיי יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעטשרע רעד
 ןרעינַאיּפצ עּפורג רעד ,ןטסיכרַאנַא עש
 טעמּכ ןופ ךשמ ןיא ןוא "טייהיירפ ןופ
 ?ץריפ ַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג רָאא 0
 ,גנוגעוװַאּב רעשיטסיכרַאנא רעד ןיא ןיר

 ןיא ןַאגרָא ןשיטסיכרַאנַא ַא ןּבעגעגסױרַא
 ןיא סעדער טימ ןטערטעגפיוא ,שילגנע
 ןייק ןײלַא םגה ןוא ,שידיי ןוא שילגנע
 ?רַא עריא רעּבָא ,ןּבירשעג טינ שידיי
 יד ןיא ןקורד ךיוא ךיז ןגעלפ ןעלקיט
 ?רעד ,ןענַאגרָא עשיטסיכרַאנַא עשידיי
 עפרַאׂש ַא יש .א ,פ! רעד ןיא טּפױה

 ןרעגָאיצולָאװער םעד ןופ ןירענגעק
 ריא יז טָאה ,םוילַאיצָאס ןכעלטּפַאשנסיװ
 טשרקיערעד טדנעוועג ּפמַאק ןגנַאלנרָאי

 ער ןוא עילימַאּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 יד ןגעק סעיסערּפער יד ייּב ,עיגיל

 ןטַאטש עטקינייארַאּפ יד ןיא ןטסיכרַאנַא

 ,רעייפ ןפיוא עטשרע יד ןייז .ג טגעלפ
 טַאטנעטַא ןכָאנ ,יז ןיא ,לשמל ,ױזַא
 רעכלעוו) שָאגלָאשט טסיכרַאנַא םעד ןֹופ
 ָאלַאפוּב ןיא ןסָאשרעד 1901 ?ןוא טָאה

 ןגנַאל ַא ךָאנ (ילניק=קַאמ טנעדיזערּפ םעד

 ?ַאקיש ןיא ןרָאװעג טריטסערַא ןכוזמורַא

 .ןרָאװעג טצעזעגנייא יז זיא 1918 ָאג
 וצ טפַאשרענגעק ריא רַאפ הסיפּת ןיא
 =מיס עשיטסיװעשלָאּב ןוא המחלמ רעד
 ,דניירפ ריא טימ ןעמַאזוצ ,1921 ,סעיטַאּפ

 רעדנַאסקעלַא טסיכרַאנַא ןטסואווַאּב םעדי

 ןייק ןרָאװעג טקישעגסױרַא ,ןַאמקרעּב
 וצ עיציזָאּפָא רעד רַאפ ,דנַאלסורנטַאר
 ןּבירטרַאפ םישזער ןשיטסיװעשלָאּב םעד
 ןעוועג ,דנַאלסור ןופ ןענַאמקרעּב טימ
 טּבעלעג ,דנַאל וצ דנַאל ןופ טלגָאװרַאפ
 "ד ןיּב ,דנַאלשטייד ןוא ךיירטסע ןיא
 ףיא טָאה גנוריגעררעטעּברַא עשילגנע
 ןיא 1924 ךיז ןצעזַאּב וצ טּביױלרעד
 יניא םעד רעטנוא סנטצעל ,ןָאדנַאל
 שַאס רעד ןופ ןע גנושיוטטנַא יד ןופ קורד
 :קירוצ ןצנַאגניא ךיז עיצולָאװער רעלַאיצ
 . היא ,טייקיטעט רעשיטילַאּפ ןופ ןגיוצעג
 . ןיא רָאי 2װ ךוּב שיטסיװעשלָאּביטנַא
 .טקורדעג ךיוא ךיז טָאה "דנַאלסוױנטַאר
 טגיז ?גָאטז רעקרָאיוינ ןיא שידיי ןיא

 ,1923 רעּבמעוואנ

 --1882 רעפעגמוא) םוילוי עדלָאג
 ַא ןיא קצַאלּפ ןיא ,ּבעג (

 טױידוטש ,החּפשמ רעטרילימיסַא חָאג
 רעטנוא ,טּפַאשטריװדנַאל ןילרעּב ןיא
 שַצַאֹל ןוא ןיקריס ןמחנ ןופ העּפשה רעד
 ףורג רעד וצ ןענַאטשעגוצ ידלָאטרעּב:יק
 8 ןעװעג רעטעּפש ןוא "ןומה/ ןופ עּפ
 ,ײטרַאּפ-.ס ,ס רעד ןופ רעוט רענעעזעגנָא
 שיטכיט ַא עיצולָאװער:רעבָאטקָא רעד ךָאנ
 ןוא עיצקעסדיײ רעד ןופ דילגטימ רעק
 םעד ןיא רעוט ,"סעמעק ןופ רעטעּברַאטימ

 ןיא עיצַאינָאלָאק רעשידיי ןופ ןינע
 | ,דנַאּברַאפנטַאר

 .וּב ןיא ,ּבעג--ןיּביל גרַאּבנעדלָאג
 רע וועילהָאמ ןיא טּבעלעג ,טשערַאק
 ?לופ ַא ןופ רעסַאפרַאפ רעד ןעװעג זיא
 ט"א שידי ןיא קיטעמטירַא רעקידנעטש
 ,(1823 ,וועשטידרַאּב) "תבשחמ תכאלמק
 רעכעלמיטסקלָאפ רעַײז ַא ןיא ןּבירשעג
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 ףעטכייל ַא ןיא ןוא ךַארּפש רענייר ןוא
 לָאמ עכעלטע יז זיא ,םרָאפ רערעלוּפָאּפ
 עס ןיא ,לשמל) ןרָאװעג טקורדעגרעּביא
 ,1873 ,עשרַאו ןיא ,1834 ,וָאקלעד
 | ,(וויזַאא

 -- 1889 יכדרמ גרעּבנעדלָאג
 :ַאק רעשידיי רעד ןיא .בעג (

 ןעמוקַאּב .עיּבַארַאסעּב ,,יצירוגז עינָאל
 םירדח ןיא גנויצרעד עזעיגילער:שידיסח ַא
 :עג שרדמה-תיּב ןיא ךיז רַאפ ךיוא ןוא
  עכעלטלעוו ,םיקסוּפ ןוא ס"ש טנרעל
 טניז ,סרערעל עטַאוװירּפ ייּב --- גנודליּב
 ןיא םיריש עשיערּבעה טקורדעג 3
 ,"םלועה? ,"חלשהז ,"םיהרּפהח ,"הריפצהח

 ,,דנַא ,א ,"ןומרא ,"הפוקּתהװ ,"םיליתשח
 ,"הריפצהח ןיא ןעגנולייצרעד רָאּפַא ךיוא
 ,ףורושי רעטשערַאקוּב ןוא "םילּבשח
 עשיטסירָאמוה טימ טריטויּבעד שידיי ןיא
 ,ךעלטעלב?בוט:םוי סלקנוט ןיא םיריש
 ןוא "ןעּבעל רעזנוא? רעסעדָא ןיא ןַאד
 עשיריל טכעלטנפערַאפ המחלמ רעד ךָאנ
 ,"טייהיירפ רעציווָאנרעשט יד ןיא רעדיל
 ןיא ,"רוטלוקא ּב"מז ,ןּבעל עייג סָאד
 רעדע ןוא "ןעגרָאמע רעוועינעשעק יד
 עשיריטַאס טקורדעג ךיוא ואו ,"דיא
 ,"גמ ברח ,"עקליּפש ידח פ"א רעדיל
 ַא טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ,"גוגמו גוגח
 ןרעסערג ַא ןוא "רעדיליּפעטס/ לקיצ

 עשיּפע --- "יג ןוא טלַאװ רעדיל לקיצ |
 :רַאירטַאּפ רעטלַא רעד ןופ ןעגנורעדליש
 ,רעייג רעד ןוא טלעוו רעשידיי רעשילַאכ
 ,רעקידנּבעװ טשרע ךיז

 -- 1883 םורַא) .מ ּברַאפדלַאג
 דו ד ןופ םינָאדװעסּפ ( |

 ןיא וועשטידרַאּב ןיא .בעג .ץעּפיל
 טנרעלעג ,עילימַאפ רעשירחוס רעכיירַַא |

 לעסירּב ןיא טרידוטש ,ןרעטסקע סלַא
 טקידנעעג ןוא ןטפַאשנסיו עלַאיצָאס

 =עג טַארָאטקָאד םעד) ר"ד לטיט ןטימ |

 :ַאּב ךיז .(ןעדלעװרעדנַאװ רַאּפ ןּבירש
 ,גנוגעווַאּב רעשידנוּב רעד ןיא טקילײט
  רעשידי רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג
 טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל-=שיטַאמַארד
 ןרָאפעגקעװַא רעטעּפש ,װעשטידרַאּב ןיא
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ואוו ,עקירעמַא ןייק

 ,עסערּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד |

 ןעשידיאי ,"טפגוקוצז יװ

  ףעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד ןופ
 רעד ךָאנ ,דנַא ,א ,1914 ,עיצַארעדעפ
 ןייק ןעמוקעגקירוצ עיצולָאװער?ץרעמ
 .לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג ,דנַאלסוד
 ,ענִיַארקוא ןופ ןּבעל ןשיטילַָאּפ םעד ןיא
 עשיטילָאּפ טיײצ ֹוצ טייצ ןופ ןּבירשעג
 :סקלָאפװ רעשידנוּב רעד ןיא ןעלקיטרַא
 ןרָאװעג טליײװעגסיוא ,וועיק "גנוטייצ
 ,וועשטידרַאּב ןופ טנעדיזערּפטָאטש סלַא
 רעװעשטידרַאּב רעד ןופ רעציזרָאפ סלַא
 רעציזרָאפעציװ סלַא ,הליהק רעשידיי
 ןעועג ;הליהק רערימָאטישז רעד ןופ
 עדַאר רעשיניַארקוא רעד ןופ דילגטימ ַא
 טָאה עדַאר יד ןעו ןוא ,(טנעמַאלרַאּפ)
 ןֿפױלטנַא טזומעג 1918 רַאורּבעּפ ןיא
 ןיק וועיק ןופ סעקיװעשלָאּב יד רַאפ
 רעשידי רעקיצנייא רעד -- ,רימָאטישז
 ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה סָאװ ,דילגטימ
 יד טקידײטרַאפ ןוא ןעגנוציז עריא
 נָא ןוא 1918 ףוס .,ןסערעטניא עשידיי
 ?זערּפטָאטש סלַא רע זיא 1919 ּבײה
 :ץגוצ לָאמ יייוצ וװעשטידרַאּב ןופ טנעד
 לָאמניײא ,טנַאװ רעד וצ ןרָאװעג טלעטש
 ,ייוװצ סָאד ,ןטַאדלָאס עשינַיַארקוא ךרוד
 :ּפָא;רעטילימ רעשיטעווָאס ַא ךרוד -- עט
 ידנוּבײ ןיא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ .גנולייט
 ןטכער ןופ טעטימָאקטּפױה ןיא ןּבילּבעג
 =רַאפ רעד ןיא טעּברַאעג ןַאד ,לגילפ
 :סגירק ןשיטעװָאס ןופ גנולײטּפָא:סגַאל
 ןוא ןרושָארּב ןּבירשעג ,םוירעטסינימ
 יד ףיוא סעיצקעל טנעײלעג ,ןעלקיטרַא
 עטר יד רַאפ ןסרוק :רָאטקורטסניא

 ?ךוּברהָאי
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 ןעמענרַאפ סניקינעד רַאפ ,ןריציפָא
 "רַאפ ואו ,עװקסָאמ ןייק קעװַא ,וועיק
 :עטילימ עטסכעה יד ןופ םענייא ןעמונ
 ?ײטַאּב ,יקסוָארטעּפ ּפ"א סנטסָאּפ עשיר
 עּבַאגסױא רעשידיי רעד ןיא ךיז טקיל
 רָאטקַאדער סלַא קרעװ סנינעל עלַא ןופ
 רעד ןופ עכָאּפע ידפ) .ּב ןט:6 םעד ןופ
 ןיא ,(?ּפענ ןזיּב עיצולָאװער רעלַאיצָאס
 יד} :םרָאפ?רושַארּב
 ,(י"נ ,"טלעו עיינ ידז ג"פ)

 --1879) ,י ,ּב ןײטשדלָאג
 ,עילָאדָאּפ ,ענשזַארד ןיא .ּבעג (

 -ַאּב ,טנַאקירּבַאפ-קַאּבַאט ַא ןופ ןוז סלַא
 ,גנויצרעד עׂשידייַא ןעמוק
 1905 ןופ םָארגָאּפ ןכָאנ זיּב
 ןיא קידנרידנָאּפסערָאק ,וועיק ןיא
 ןיק טרעדנַאװעגסױא ןַאד ,"דניירפח
 :עק} םעד טריטקַאדער 1907 ,עקירעמַא
 --1908 ,לַאערטנָאמ ןיא "רעלדָא רעדענ
 :ענעק רעדװ טַאלּבגָאט רעגעּפיניװ סָאד
 רעדא טַאלּצגָאט סָאד-- 1920 ,"דיא רעד
 :ײטַאּב ךיוא ךיז ,טיָארטרעד ןיא ײגעוו
 רענַאקירעמַא:שידיי עלַא ןיא טעמּכ טקיל
 רעװעשרַאװ ןיא ךיוא ,,ןטפירשטייצ
 ;קַאדער 1920 טניז ,1907 "ג"טצ:נַאמָארז
 ,"גָאט םעדח ןופ רעטעּברַאטימ רעלענַאיצ
 ןוא ןענָאטעילעּפ סלייטנטסרעמ טּביײרש
 ל'בורּב ,רעגשזַארד ,א ּפ"א סעקסערָאמוה
 ,ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס ךיוא ,.דנַא .א

 --1568 15/ש) דוד ןײמשדלָאג
 ,ָאװָאטסוגַאי ןיא ,פעג (= |

 ןײק קעװַא 1882 .טנגעג רעקלַאװוס
 ןַאד ,רָאי 3 טכַארּברַאפ ןאוו ,דנַאלגנע
 ?טימ ַא ןעוועג ,קרָאײװנ ןייק ןעמוקעג
 עּפורג רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ דילג
 רענייא 1889 ,יטייהיירפ ןופ ןרעינָאיּפ/
 ?ערז עפורג רעד ןופ רעדנירג יד ןופ
 ןיא ,עיפלעדַאליפ ןיא "טייהיירפ ןופ רעט
 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז תוחילש ריא
 ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ

 : טײקגיזָאלסטײּברַא

 1900 טניז
 . טניואוועג

 רעמַאזניימעג ַא ןגעװ ןטסיכרַאנַא ןוא
 ַא וצ טכַארּבעג טָאה רעכלעוו ,גנוטייצ
 . ידי רעד ןיא גנוטלַאּפש רעקידנעטשלופ
 ןיא גנוגעװַאּב רערענָאיצולָאװער רעש
 +יױיי עטשרע יד ןיא טָאה ,ג ,עקירעמַא
 טכעלטנפערַאפ ןענַאגרָא:רעטעּברַא עש
 רעּבָא ,סעמעט עלַאיצַאס ףיוא רעדיל
 עקיטסניגמוא ּבילוצ רע ןזיא רעטעּפש
 ןופ ןדנואוושרַאפ ןדנעטשמוא עלעירעטַאמ
 טשרע ,טייקכעלטנּפע רעשיוַארעטיל רעד
 רעדיוװ ,ןיסַאּב ,מ ןופ טכוזעגפיוא ,2
 עשיריל ,רעדיל ןּביירש וצ ןּביוהעגנָא

 ַא ןּבעגעגסױרַא 1916 ןוא ,ןסנַאמָאר ןוא

 :רעטניוװע ט"א ייז ןופ גנולמַאז עניילק

 ןָאעל ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ "ןעמולּב
 =נעזרעּפ:םיטניא בור סָאד -- (װעיעסיָאמ
 ,עלַאנָאיצַאנ ףיוא ךיוא לייט םוצ ,עכעל
 ,ןוויטָאמ עשיריטַאס ןוא עלַאיצָאס

 יד, ,ןיגרוּב ,ה ;11 עיגָאלָאטנַא ,ןיסַאּב ;מ

 ף?גבוגעװַאּבירעטײּברַא רעשידיי רעד ןוֿפ עטכישעג

 --1880 2?/ז0 ץירָאמ ןײמשדלָאג
 =קָאד ,ןילרעּב ןיא ,ּבעג (

 =עטשטפירש רעשטייד ,עיּפָאסַאליפ רָאט

 ,קרעוו עשיטַאמַארד ןופ רעסַאפרַאפ ,רעל
 רענייא ,ןעייסע ,ןעגנולייצרעד ,םיריש

 .שס35. 26. רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ
 םַארגָארּפ דנוא ףירגעּבש רושָארּג ןייז ןיא

 !רוטַארעטילײלַאנָאיצַאנ ןעשידיי רענייא

 ףױא רע טערט ,(1912 "ג"פ ,דייז)

 ןשידיי ןופ ךַארּפש יד סלַא שטייד רַאפ
 עקיטכיװ יד טגעקרענָא םגה ,ןפַאש

 וי ,שידיי ןופ ןטּפַאשנגיא

 ,1925 121.8 סרענשריק
 ,111 ,1913 ,"טלעוו

 -- 1870 םורַא) עוָאר ןײמשדלָאג
 =לָאּפ ,ןיטַאיריּפ ןיא ,ּבעג (

 =טע טכעלטנפערַאפ א"צ ,ֹוג רעװַאט

 רעשידויא סעצרּפ ,ל ,י ןיא רעדיל עכעל

 .דויא ,רענליו ,א

 ,וז ןוא 1 יקעטָאילּביּב |
 .411 עיגָאלָאטנַא ,ןיסַאּב ,מ

/ 8 
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 ט"כ) םלעי-:וחילא טדימשדלָאג
 ןיא .בעג (= ---1882 ןוושח
 .יבצ ,רעטָאפ ןייז ,עילַאגטַאל ,גרוּבציירק
 ,החּפשמ רעקידסחוימ ַא ןופ ,ןסינ:שריה
 | ;וצ טָאה רעכלעוו
 העּפשה רעד ביל
 ינדָארַאנא יד ןֹופ
 סיוא ןוא "סעק
 יופ טײקמערַא
 סָאד  ןוָאלרַאפ
 ןוא ןענרעלנהרות
 -ןַא ןרָאװעג זיא
 ?ױַא  רעכַאפגײא
 2ענעד ןיא ןסעזעג רָאי 3 רעּביא ,רעטעּב
 טימ ןעגנויצַאּב רַאפ גנוטסעפ רעגרָאּב
 ךיוא ױזַא יד ןוא ,ןזיירק עשיטסילַאיצָאס
 שממ טּבעלעג ןַאד טָאה עילימַאפ עמערָא
 םירדח ןיא טנרעלעג .טיונרעגנוה ןיא
 רעגרָאּבענעד רעד ןיא ָאנרעד ןוא

 שָאלֲאו ןיא ךיוא טייצ עצרוק ַא ,הבישי
 15 וצ זיא רע ֹואװ ,ענליוו ןוא ןישז
 ,ןזיירק עשיטסילַאיצַאס יד ןיא ןײרַא רָאי
 ןעוװעג ,רעצינש טלַא ןטעּברַא טוװּורּפעג
 :ולַאיצָאס:שיטסינויצ יד ןופ דילגטימ ַא
 ןוא "היחתהח סעיצַאזינַאגרָא;טנגוי עשיטס
 ,"דַנֹוּב/ ןיא ןײרַא ןַאד ןוא "המידקח
 :עלדנימ ןופ טיּבעג ןפיוא קיטעט ןעוועג
 ןוא עדנַאגַאּפָארּפ רעכעלטפירש ןוא רעכ
 =רֵא סלַא -- טייצ עסיוועג ַא ,עיצַאטיגַא
 05--1902 ,ןכַאפ עצנַאג ןופ רָאטַאזינַאג
 ,וָאקּביזַאװָאנ ןיא ,עמרוט ןיא ןסעועג
 ןעוועג ךָאנרעד ,ענליוו ןוא וװָאגינרעשט
 :ַארכָא רעד ןופ גיוא ןקידנעטש ןרעטנוא
 ,ןרָאװעג טריטסערַא רעדיוו 1912 ןוא ענ
 ;סױרַא ןדנעטשמוא:ןעילימַאפ ּבילוצ רעּבָא
 רעד ןיא קידנטעּברַא ,ןרָאװעג טזָאלעג
 ?דגיױג ךיז ,ןכַארּפש טנרעלעג ,ײטרַאּפ
 :יל רעשִיערּבעה רעד טימ טנעקַאּב ךעל
 טיירגעג ךיז ,ןטייצ עלַא ןופ רוטַאחעט
 | ןופ רערעל 1915 טניז ,ערוטַאמ ףיוא

 ןיא עטכישעג ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
 ןיא "הלּכשה יציפמ 'ח? ןופ לושלגניי רעד
 ןּביוהעגנָא ירפ-- ,(שטיווערוג ,י עז) ענליוו
 טקורדעגּפָא ךיז טָאה רָאי 15 וצ ,ןּביירש וצ
 "ץילמהװ ןיא 'הרוּת תחמש? רוּפיס ַא
 יד ןיא טעּברַאעגטימ ;ילאערוי ּפ"א
 "גנוטייצ עשידיא; ןעגנוטייצ רענליוו
 "ןמזהש ,13 1912 "גָאט רעדחה ,9
 עטצעלא ,15--1914 ,"דניירפ רעד; ןוא
 ןעּבעלע ןיא ךיוא ,18--1016 ,"סייג
 טייצ ןופ ,"ךָאװ ידא ,ײטפַאשנעסיװ ןוא
 -נַא ןיא טקילײטַאּב ךיז ךיוא טייצ וצ
 :סקלָאפק יװ ,ןּבַאגסױא רענליו ערעד
 ,"עמיטש רעזנוא רעשידנוּב ,"גנוטייצ
 ןילַא 1920 טסוגװַא ןיא עכלעוו) 1919

 ?רַאֿפ ,דנַא ןוא "גָאט/ ,(טריטקַאדער
 עטצעזעגרעּביא ןוא עלעניגירָא טכעלטנפע
 עד עיליװ ןופ א"צ) ןעגנולייצרעד
 ,"עיציזיווקניא עקיליײה ידז/ ןַאדַא טל

 ,סעדנעמ לוטַאק ,גרעּבנעטלַא רעטעּפ
 2טפַאשנסיװ ,םיריש ,(ןָאּבנעדַאר שזרַאשז
 עיפַארגָאיּב יד א"צ) ןעלקיטרַא עכעל
 :ָאסָאליפ יד ,ןעצרעה רעדנַאסקעלַא ןֹופ
 ןירדהנס ןגעוו ,ןעקייא ףלָאדור ןֹופ עיפ

 ןעלע ןגעװ ,ןדיי ייּב תושפנ יניד ןוא
 ןופ טרעדנוהרָאי סָאדח ךוּב ריא ןוא ייק
 ,יטּפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעלע ןיא -- "דניק
 "סיינ עטצעלח ןיא גרוּבצניג ,א ,מ ןגעוו
 רענליווא ןיא -- תומ עשוחי ןגעװ ,8
 ןגעװ ,11 דַאּבַאש .צ ר"ד ןופ ײךוּבלעמַאז
 :ולָאװער םענעמוקעגמוא שיגַארט םעד

 -- ץינוויּפַארק ןמלק רבח ןייז ,רענָאיצ
 ,פָארּפ ,1919 "עמיטש  רעזנוא; ןיא
 ?יצרעד עשיטעטסעז סרעקליה ץנַארפ
 שריה ןגעװ ,"לוש עיינ יד; ןיא--?גנוא
 ןופ ר"א "טייצ רעזנוא, ןיא -- טרעקעל
 :עטניא ןסורג ַא ,(1922 ,קַאוטיל .א
 .ת"מו סָאד ןפוועגסױרַא טָאה סער
 הירוא טימ ןעמַאזוצ ןּבעגעגסױרַא ,"אטילח
 -,(62 ןיז ,1914 ,ענליוו) ןעגָאּבנעלענעצַאק
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 ?ַארגָאנטע ןוא עטכישעג רעד טעמדיוועג
 ןוא טנַאק ןשיסייר:שיווטיל םעד ןופ עיפ
 ענייז ןשיוצ תוברקתה ןֹופ עעדיא רעד
 ןופ ךָארּבסױא םעד ּבילוצ ;רעקלעפ
 סיֹורַא ה"מז עט:2 סָאד זיא המחלמ רעד

 ?ֵאד יד ןיא 098 ז"ז) 1918 ףוס טשרע

 :ּפָא טכעלטנפערַאפ ,ג טָאה ה"מז עקיז
 ,"רעניווטיל יד ןוא עטילא ןעגנולדנַאה
 רעשידיי רעד ןופ עטנַאוינ עשיווטיל יד
 =נעטשריפסיורג םניא ןעדיי ידח ,רוטלוק

 עשיװטיל ידע ,(ריפניירַא) "עטיל םוט
 ַא ,"ןעײטרַאּפ עשיװטיל יד ןוא עסערּפ
 ןשיווטיל ןופ גנולייצרעד עטצעזעגרעּביא
 ןַא ,עדעילעּפ ונידזאל רעלעטשטפירש
 ?עּברָאטשרַאפ גנוי םעד רעּביא לקיטרַא
 בקעי ףעטכיד ןטקורדעג טינ ךָאנ ,םענ
 =רעּביא ןסיורג ַא ,(1918 -1896) ץ"ּכ
 רעשיװטיל ןכָאװ 6 יד רעּביא קילּב
 טלעטשעגפיונוצ ענליו ןיא טּפַאשרעה

 ,ןעזייר .ז ןופ ר"א "סקנּפז רענליוו ןרָאפ
 ערעסערג ןייז טקורדעג ךיוא זיא'ס ואוו
 עשידי יד; טעּברַא עשיפַארגָאילּביּב
 ;םױָאפכוב ןיא ."ענליװ ןיא עסערפ

 ןייארַאפ ןופ ג"פ) "לַאװק ןױרעטױל ןופץ

 ?ַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי יד ןֹופ
 .-= (118 ו"ז ,1921 ,ענליוו ןיא ןטסיל

 ןופ טּפױהרעד ,ןדנעגעל ןוא ןטכישעג

 ,טיצ רעשידומלּת ןוא רעשילּביּב רעד
 עטכישעג עשיחישמ ערעסערג יד םכותּב -

 --"ענליוו וצ ;"אבכוּכ?רּב ןוא אביקע 'רזי
 ;(16 ז"ז ,1922) עמעָאּפ ַא

 ןַאמָאר רעשירָאטסיה --- ײלינ ןופ ןגערּב -

 ?חַאַאֹּב יירפ ,ינש:תיּב ןופ ןטייצ יד ןופ

 טימ ץערג ןוא ינומלא:ינולּפ טיול טעּב
 ?ליּב ןוא סענעצס עלעניגירַא ענעּבעגעגוצ
 ג"פ ,?קעטָאילּביּב:טנגיק עירעס) רעד

 עלוש ידע ;(168 ז"ז ,1922 ,ױלַארטנעצ;
 ןוא ײק ןעלע ןופ ?טפנוקוצ רעד ןֹופ
 .פָארּפ ןופ יתויח ייּב ןעּבעלּבייוו ןוא:ןַאמ,

 ,1915 י"נ ,"גנודליּבסקלַאפ; ג"פ) ור

 "יד ךיֹוא ןרעהעגה

 יד ייּבץ

 ךיא לוש ידע ,(ןיװטיל .א ןופ ר"א
 .פָארּפ ןופ ײעקירעמַא ןוא עּפָארייא:ברעמ
 ז"ז ,1921 ,,א ,ש ,צ ג"פ) יקסנָאלּב ,ל
 -- "תויח יד ייּב טעשזדויּב רעדצ 8
 ,יטלעו ידע ג"פ) ָאקנַארפ ןַאװיא ןופ
 ?בעה ןופ רערעל ןטימ ןעמַאזוצ 7

 עכעלטלעוששידיי רענליװ יד ןיא שיער
 ַא טלעטשעגפיונוצ ָאקּביר ,וו סעיזַאנמיג
 =לטימ ןיא עטֿבישעג רעשידיי ןופ ךוּבנרעל
 :(236 ז"ז ,1924 ,ץ"מ ,ג ג"פ) רעטלע
 לױַאַאּב רעכַאמרעדולּפ ,ג טימ ןעמַאזוצ

 +ץױא ןופ עטרַאק יד שידיי ןיא טעּב
 =ַאוצ ;(ענליװ ,ןיקריס .ג ג"פ) לארשי

 שטיװָאמַארּבַא ,ה רערעל יד טימ ןעמ
 =בלַאה יד ןופ עטרַאק יד--סלעװַאז .י ןוא
 םעד ןוא (זַאּפָאקעי,--ןיקריס ג"פ) ןליוק
 .א .ש .צ ג"פ) סַאלטַא ןשידיי ןטשרע

 רערעדנוזַאּב ַא טימ ,(1922 ,ענליוו ןיא
 רעייהעגמוא ַא טלמַאזעגפיױנצ עּביל
 ןוא ןּבעל םעד ןגעװ לַאירעטַאמ ןכייר

 נָא ןוא רעטייוו ,א ןופ טייקיטעט רעד
 סיֹוא ןַא טימ עיּפַארגָאיּב ןייז ןּבירשעג
 / ַאנַא ןייק טינ טָאה סָאװ ,טייקכעלריפ
 ןופ עיפַארגָאיּב םוש ןייק ייּב עיגָאל
 טימ םגה ,רעלעטשטפירש ןשידיי ַא

 =ײוו ןופ גנוצַאשּפָא רענעּבירטרעּביא
 ן-ג .ןפַאש ןוא טייקכעלנעזרעּפ סרעט

 וה ןוא עשידיי
 "הדגהװ רעד ןופ גנוצעזרעּביא עשיס

 עשידיי יד ןוא 1913 ,"הידוחיא ג"פ)
 יא "םילהּתז רפס וצ רעטרעװשטייט
 .ג"פ) ישרופמ ארקמח עּכַאגסױא:ךנּת רעדו

 -.,(25--1923 ,רעצעזטפירש ןוא ץנַארקגעזָאר
 ךופ גנוטלַארַאפ רעד ןופ דילגטימ
 ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ

 .ףעד ןופ ןוא ענליװ ןיא ןטסילַאנרושז !
 =ָעג רעשיפַארגָאנטע:שירָאטסיה רעשידיי

 | . ,טפַאשלעז

 ,411 ,ש1 ,1923 ,"טפנוקוצ ,ןוימדילעּב

 .עזזז
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 (ןָאמָאלָאס) ןמלז = המלש  ּבולָאג
 ןיא .ּבעג ( --1887 27/וו)
 =יזומ ןייז ,דנַאלטעל ,עגיר ייּב ,ןלעּבוד

 ןײז ןופ טנשריעג גנוּבַאגַאּב עשילַאק

 ?יירפ ַא ,רעטָאפ
 ייפת:לעּב ןקיליװ
 ?ֹומ ןייז ןוא ,הל
 עסײה א ,רעט
 ןוכ ןירעּבאהּביל
 סרעזנוצ םוקילא

 ןוא רַאוטרעּפער
 עשטייד ןופ ךיוא
 ,רעדיל עשיסַאלק
 ?סיורַא ןרעטלע ענייז ןעמ טָאה רַאי 8 ֹוצ

 ,טכערניױאוו ּבילוצ עגיר ןופ טקישעג
 סלַא ןּבירשעגוצ ןעמ טָאה רעּבָא םיא
 ןיא ןעמוקעגנַא זיא רע ןוא לגניינרעל
 ,יקסװָאזַאר ןוח ןטמירַאּב םעד ןופ רַאכ

 גנַאזעג ןוא קיזומ טרידוטש רעטעּפש -
 על עטַאװירּפ ייּב ןוא לוש:קיזומ ַא ןיא
 ,עקירעמַא ןיק קעװַא רָאי 19 וצ ,רער
 ןגעגעגּפַא ךיז רעטײװ טָאה רע או
 ןופ הנויח קידנעיצ ,קיזומ ןרידוטש טימ
 1915 טניז ,ןעגנוקיטפעשַאּב ענעדײשרַאֿפ
 ךיוא ,קיזומ רעּביא ןעלקיטרַא ןּבירשעג

 2ַאקיש יד ןיא ,ּביוט ,ס ,הנוי ןמלז ּפ"א
 ןופ ר"א ,"דניירפ:טסנוק ןעשידיא; רעג
 :רעטײּברַא רעשידיא; רעד ,רמרמ ,ק
 ,"טסָאּפ?דנעבָאז רעד ןיא ןַאד ,"טלעוו -

 ,"סגַאסעגערח ,ײגָאט, ,יטייצז ,זטפנוקוצח
 ?עגייא ייר ַא ץֹוחַא ,דנַא ,א חטילַאעטײ
 טרינַאּפמָאק רעדיל עכעלמיטסקלָאפ ענ
 ןוא תעשידי רעקילדנעצ וצ קיזומ
 ןיא קיטעט ןעוװעג ,רעדיל עשיערבעה
 ןיא ןוא ןענײארַאפ-גנַאזעג עשידיי יד
 ?רעסנָאק רעשידיי ַא רַאפ גנוגעװַאּב רעד
 ?םיֹוא 1923 ,לארשי:ץרא ןיא עירָאטַאװ
 סלַא ןילרעּב ןוא ןַאדנָאל ןיא ןטָארטעג
 טָאה ,טסינָאּפמָאק ןוא רעטכיד ,רעגניז
 :ַאלוּפַאּפ רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג

 - ןשידיי םעד ןופ גנולקיוטנַא ןוא עיצַאזיר
 הרוכּב יד קידנּבעגּפָא ,עקירעמַא ןיא דיל
 יּבגל רעטכיד ןשידיי םעד ןופ דיל םעד
 ,דילסקלַאפ םעד

 --186213/ט1װ) ןיטנַאטסנָאק ּפָאללַא

 יָאס עשידיי יז ןופ רעריפ (1892 13/
 ,ןָאדנַאל ןיא ןרענָאיצולָאװערןטסילַאיצ
 טימ ,יקסוועשטניוו .3 ןופ רעגָאװש ַא
 םולש ַא רַאפ טעּברַאעג ןּבעל ןוא ּבײל
 ?רַאנַא ןוא ןטַארקַאמעד:לַאיצָאס יד ןשיווצ
 םעד טריפעג ןיז םעד ןיא ןוא ןטסיכ

 טָאה רע ןכלעװ ,"דניירפ רעטיײּברַאז
 ןטסיכרַאנַא יד ןיּב 1890 טריטקַאדער
 יד טּפַאכרַאפ 1891 רַאורּבעּפ ןיא ןּבָאה
 ?קַאדער ןרָאװעג רע זיא ןַאד ,גנוטייצ
 עיירפ יד, לַאנרושז:שדוח םעד ןופ רָאט
 ןטַארקָאמעד:לַאיצָאס יד סָאװ ,"טלעוו
 ינָא ןּבָאה ןרענַאיצולָאװער:לַאיצַאס ןוא
 רעּבָא ,(1891 1/ט) ןּבעגוצסױרַא ןּביוהעג
 ?ףגיוש ןופ ןפירגעגנָא גנַאל ןופ ןיוש
 2ונ ריפ עטשרע יד ךָאנ רע זיא ,טכוז
 רעמ ןיש ןוא  ןרָאװעג קנַארק ןרעמ
 ,טעּברַא רעד וצ ןעמוקעגקירוצ טינ

 רעשידי רעד ןופ עטכישעג יד, ,ןיגרוּב ,ה

 סָאד, ,יקסװעשטניװ ,מ ;"גנוגעוװצּב רעטיײּברא

 | 1910 ,"ןעּבעל עײג

 2811 -- 186) קחצי ןַאמקינָאנ

 ,עיּבַארַאסעּב ,ןַאשטירּב ןיא ,בעג (9
 =נערּבטימח ,קרַא=וינ ןייק ןעמוקעג 1893

 ערעגָאמ = שיטסירעטקַארַאכ יד קידנעג
 ןשיטַאּבעלַאּב=לטימ ַא ןופ גנויצרעד
 ,לטעטש רעּבַארַאסעּב םעניילק ןופ לרוחּב
 ,טנעמַארעּפמעט ןקידעּבעל ַא ךיוא רעּבָא
 :טקישעג עקנילפ ַא ןוא לכש ןרעטנומ ַא
 יד טנרעלעגסיוא ךיז ,(ןיטנע) "טייק
 רעקיסיילפ ַא ןרָאװעג ,ךַארּפש עשילגנע
 ?ערּפ רעשינַאקירעמַא רעד ןופ רענעייל
 שוח ןקידעּבעלַַא טלקיװטנַא ןוא עס
 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-שיטילַאּפ ןרָאפ
 יב רָאטײרּפָא ןַא ןעװעג ,עקירעמַא ןופ
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 :ניא קרַאטש ךיוא ךיז ,ןעלטנַאמנעמַאד
 רעשיטסילַאיצַאס רעד טימ טריסערעט
 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,גנוגעווַאּב
 :לעװ ,,ג ילרַאשט ,רעדורּב ןרעטלע ןייז
 ןטימ ןדנוּברַאפ גנע ןעװעג זיא רעכ
 2עּפש .,גנודנירג ןייז טניז ?סטרעוורָאפז
 יץנעדורּפסירוי טרידוטש קיסיילפ רעט
 ןײרַא קיטסילַאנרושז רעשידיי רעד ןיא
 ףיז טָאה יו ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןיא- ,1
 ;ןגעװ עײנ ףיוא ןעמענרַאפ טזומעג
 לָאמ ןטייוװצ םֹוצ ןַאד זיא ןַאהַאק .ּבַא
 רַאטקַאדער סלַא ןרָאװעג טלייוװעגטיוא
 ?וטש קידנּבָאה ןוא ,"סטרעוורָאפ, ןופ
 רעטעּברַאטימ רעגנַאלנרַאי סלַא טריד
 ,ןדָאטעמ יד ןעגנוטייצ עשילגנע יד ןופ
 2ַאֹּב רע טָאה ,רעזעל ןעיצוצוצ יֹוזַא יו
 רעשידי רעד ןיא ןריפוצכרוד ןסָאלש
 עשידייא : ןעמרָאּפער-טּפױה ייווצ עטערּפ
 זיא עכלעוו ,ןַארּפש ַא ,ה ,ד -- "שידיי
 רעּבָא יז יא ,םָאידיא ןיא טקערַאק םגה
 רעשימעדַאקַא רעדעי ןופ יירפ ץנַאג
 יוִזַא זיא ,םוירוּפ ןדעי ןופ ,טייקגנערטש
 יז ןַא ,ּבעוועג ריא ןיא קיסַאג ליפ
 :גנע םֹוש ןַײק רַאפ ּפַא טינ ךיז טלעטש
 רעקינייורעמ ויא סע יּבַא ,טרָאװ שיל
 טדיימ ,ךַארּפש-סגנַאגמוא רעד ןיא ןײרַא
 רעטנוא ןענייז סָאװ ,ןעמוינַאמרעג סיוא

 :ַאיצָאס רעשטייד רעד ןופ העּפשה רעד
 :ַארט ַא ןרָאװעג קיטסיצילּבוּפ רעשיטסיל
 .יִל רענַאקירעמַא:שידי רעד ןיא עיציד
 ?גנערטש רעמ ךָאג טימ ןוא ,רוטַארעט
 סיוא "שידיי עשידייא סָאד טדיימ טייק
 2ער עטייווצ יד ;רעטרעװ עשיערּבעה
 רעטכײלװ רעד -- ןעועג ןיא םרָאפ
 רעד ןופ טקודָארּפ רעטכע ןַא--"לקיטרַא
 א סעּפע ןגעװ -- גנוטייצ רענַאקירעמַא

 2ןינ ןשידיי ןופ ךירטש ןשילרעטסיוא
 ַא טימ ,טנַאקיּפ סָאװטע ,ןּבעל רעקרָאי
 םַאזקרעמפיוא .,טעטילַאוסקעס ןופ ןַאט
 סָאװ ,עיצקַאדער ןיא ווירּב ַא ףיוא ןרָאװעג

 שסטרעװרָאפװ ןיא טקישעגוצ טָאה ,ג
 רעכַאמלטנַאמ יד ןֹופ ךוסכיס ַא .ןגעוו
 :ַאק ,ֿבַא טָאה ,טנַאקירּבַאֿפ רעייז טימ
 ןופ רעריפכרוד סלַא ,ג ןגיוצעגוצ ןַאה
 "שיריי ןשידייז עגונּב רענעלּפ עיינ ענייז
 ?בייל יד ץוחַא ,"ןעלקיטרַא עטכיילא ןוא
 :עגֹוצ ךָאנ טָאה ,ג סָאװ ,ןעלקיטרַא עט
 :לואוו סָאװטע םגה ,ןטכייל ַא טימ טצריוו
 יד טריפעג ךיוא .ג טָאה ,רָאמוה ןרַאג
 רעד ןופ גנולײטּפָא עװיטַאמרָאּפניא
 יד ןיא ןוא גנוגעװַאּב רעלענָאיסעּפָארּפ
 יד ןופ רענייא ןעוועג 1905 --1903 ןרָאי
 "סטרעװרַאפע ןופ תוחוּכ עטסקידעּבעל
 ןליוטּפיוה ןופ רענייא ןעוו ,1905 ףוס
 ,עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ
 ,רעללימ סיאול ,"סטרעװרַאּפא ןופ טרפּב
 ,גנוטייצ ענעגייא ןַא טעדנירגעג טָאה
 -ַאנ עשידיי עטשרע יד ,"טיײהרַאװ ידח
 ?עמַא ןיא גנוטייצ עלַאקידַאר = לַאנָאיצ
 םעד טליפעגסיוא טָאה עכלעוו ,עקיר
 טייז ןייא ןופ עיסקָאדָאטרָא ןשיווצ זיולּב
 ,טייז רערעדנַא רעד ןופ םזילַאיצַאס ןוא

 ,ןַאהַאק ,ּבַא טימ ןעגנוּבייר בילוצ ,,ג זיא
 סרעללימ סלַא ?טײהרַאווק ןיא  רעּבירַא

 םעד ןפלַאהעגטימ ןֹוא רַאטקַאדער-ףליהעג
 רעײנ רעד ןופ גלַאפרע ןסיורג רעייז

 טכעלטגפערַאפ טָאה רע וואו ,גנוטייצ
 רעּבָא ,עשירעביילקרעּביא טינ תמא ,ענייז
 ענייז ןוא ןענַאטעילעפ עכעלפערט ץנַאג
 ףיוא ,ןעלקיטרַא :רעטַאעט עקידרעפעפ
 ,ןעלקיטרא עשיטילָאּפ ןוא ןעלקיטרַאטײל
 .ןייז ןזיװעגסױרַא טָאה רע עכלעו ןיא
 רענַאקירעמַא ןיא טײקטנװַאהַאּב עטֹוג
 ןיא רענייז וטפיוא:טּפוה רעד ,ןּבעל
 יד ןעװעג רעּבָא זיא ?טײהרַאװש רעד
 ?עגרעּביא ,?טייז עטכַאװ ענעפורעגײיזַא
 רענַאקירעמַא ןטמירַאּב םעד ןופ ןעמונ
 2וצ ןוא טסריוה םַאיליװ גיניק-סגנוטייצ

 עמַאס םעד ןופ הגשה רעד וצ טסַאּפעג -

 ןופ בור סָאד טריפעג ,רעזעל ןכַאפנייא
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 ןוא טריריּפסניא רעּבָא ,ןילַאמרעה ,ד .מ
 סיאול ןעו ,1914 ,ג ןופ טריוויטלוק
 :רַאפ "טײהרַאװװ יד טָאה רעללימ
 :ידנעטשלופ ריא ןרָאװעג ,ג זיא ,ןזָאל
 ױזַא ,קידנזײװסיױרַא ,רָאטקַאדער רעק
 ,רעללימ ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא יו
 ,טזיניצ םוצ עיטַאּפמיס עקרַאטש א
 ןשיטסינויצ =ילעוּפ ןייז ןיא טּפיוהרעד
 רַאפ סערעטניא ןעמערַאװ ַא ןוא ,חסונ
 רעשידיי רעלַאנַאיצַאנ = ךעלטלעװ רעד
 ?לדַאר יד רַאפ גנוגעוװַאּב יד .גנויצרעד
 ךיז טָאה ןלוש עשידיי עלַאנָאיצַאנ:לַאק
 טעװעדַאהעגפיוא שיטקַאפ
 טּפיוהרעד ,"טייהרַאװש רעד ןופ ןטלַאּפש
 ןפלַאהעגטימ ךיוא טָאה רע ,ג קנַאדַא
 עט ןשידיי ןרעסעּב ַא רַאפ ּפמַאק םעד
 ןעלקיטרַא =סגנוטייצ ענייז ץוחא .,רעטַא
 גרעבנרַאפ ,ק ר"ד טימ תופּתושּב ,ג טָאה
 2ֵאב רעד רַאפ 1900 טצעזעגרעּביא יירפ

 םַאדַאמ ןיטסיטרַא רעשידי רעטמיר
 ?ןעקַאר עוערעט? עמַארד סַאלָאז ןיצּפיל
 ;צ 1918 ךיז טָאה ?טײהרַאװש יד ןעו
 ןרָאװעג .ג זיִא ,"גָאטז ןטימ ןסָאגעגפיױג
 ךיוא לייט םוצ ןוא רָאטקַאדער?סײג רעד
 ,"טייז רעטכַאװ רעד ןופ רָאטקַאדער רעד
 גנולצולּפ זיא רע ןטסָאּפ ןכלעו ףיואי
 :יורט ןסיורג ַא קידנפורסיױרַא ,ןּברָאטשעג
 ןּבָאה עכלעװ ,ןנעלָאק יד ןשיװצ רע
 :עּכעל ןייז רַאפ טּבילעג קרַאטש םיא
 ןשיטַאּפמיס ןוא טנעמַארעּפמעט ןקיד
 : | ,רעטקַארַאכ

 א ןופ ןעפַאש ןוא ןעּבעל סָאד  ,ןיטנע לאוי
 ,,עסערט רעשידיא רענַאקירעמַא רעד ןופ רעיוב

 ,טײצרָאי ןטירד ס--ג ֹוצ ,"רעלדָא רעדעגעק,

 ) --1819 פן .,מ רעצנָאג
 טנרעלעג ,עטיל ,רימָאקליװ ןיא ,ּבעג
 2עג רָאי 20 ֹוצ .הבישי ןוא רדח ןיא
 :עג רָאי רָאּפ ַא ואוו ,ענליוו ןייק ןעמוק
 רעטייװ קעווצ ןטימ ,ןרעטסקע ַא ןעוו
 ,ןילרעּב ןייק ןרָאפעגקעװַא ןרידוטש וצ

 ,ףףסאיחא

 יד ףוא

 יב רַאטערקעס ןטוװעג טייצ עסיוועג ַא
 ןיא טנפעעג רעטעּפש ,ןעניניירּב ןבואר
 טָאה ,גנולדנַאהכוּב עשידיי ַא ןילרעּב
 טקורדעג ענייז ןרָאי עטסגניי יד טניז
 בעה ןיא ןצנעדנַאּפסערָאק ןוא םירמאמ
 - ,ןטפירשטייצ עשידיי ןיא ךיוא ןוא עשיער
 חול ,"הפצהש ,"הריפצה ,"ץילמהמ יו

 ,"דויש ,"םלועהי ,"רודהז
 ,יטנעמָאמח ,"טבייהא ,?געווא ,"דניירפמ
 רענַאקירעמַא עכנַאמ ןיא ,?גָאטש רענליוו

 ?ער:רעּבמעװָאנ רעד תעשּב ,ןןעגנוטייצ
 שעגסױרַא טייצ עצרוק ַא 1918 עיצולָאװ
 ןיא לטעלשגנוטײצ עשידיי ַא ןּבעג
 ,ןילרעּב

 -- 1800 םורָא) המלש דירפצנַאג
 ַא .ןרַאגנוא ,רַאװגנוא ןיא ,םֶעג (6
 ,רחסמ טימ ןעמונרַאפ ךיז טייצ עסיוועג
 :גָא ןוא ןעגעמרַאּפ ןייז ןריולרַאפ רעּבָא
 ןייז ןיא תונּברה:אסּכ סָאד ןאד ןעמונעג
 ייר ַא ןּבעגעגסיֹורַא טָאה ,טָאטשטרוּבעג
 ןהלש רוצקע ךיוא א"צ ,םירפס עשינבר
 תידוהי רואב םע ומה תֶלעֹתל ךורע
 ח"וא ע"וש יקלח העּברא לכמ טקולמ
 ןיא סָאװ ,?םהישרפמו מ"חו ע"הא ד"וי
 ןרָאװעג טקורדעגרעּביא לָאמ ליפ רעייז
 ןופ עגַאלפױא עט:8 יד טנכיײצרַאפ אפיל)
 ,(140 ז"ז ,עשרַאװ ,קנומ ,נ ,* ג"פ ,5

 .שנ ,89 ;ש ,ן8 ;ו11 ,תורפסה רצוא

 ) -- 1856) השמ רעטסַאג
 ?קעס ןופ ןוז סלַא ,טשערַאקוּב ןיא .ףעג

 ,לוסנָאק ןשידנעלַאה םעד ןופ רַאטער
 עיפָאסָאליפ ר"ד לטיט םעד ןעמוקַאּב 6
 2אר--1881 ,טעטיסרעווינוא רעלסערּב ןופ

 ןשיגָאלָאעט רעלסערּב ןופ םָאלּפיד:רעניּב
 קרעוװ עשיסַאלק ןופ רעסַאפרַאפ ,רַאנימעס
 :עמור רעד ןופ עטכישעג רעד רעּביא
 ?עמור ןופ רָאטקעל ,רוטַארעטיל רעשינ
 ּב ןיא רוטַארעטיל ןוא ךארפש רעשינ
 רע זיא ,טעטיסרעווינוא רעטשערַאק
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 ןזָאלרַאפ וצ ןעוועג ןעגנואווצעג 5
 ,ןָאדנָאל ןיק קעװַא זיא ןוא טינעמור
 :עטיל עשיװַאלס ןופ סעיצקעל טנעיילעג
 םורַא רָאי 5 ןיא ,דרָאפסקָא ןיא ןרוטַאר
 ?יגער רעשינעמור רעד ןופ ןפורעגקידוצ
 ?ייא יד רעּבָא ,דנַאלמייה ןייז ןיא גנור
 טמענרַאפ ןוא ןעמונעגנַא טינ גנודַאל
 םַכֲח ןוא בר ןופ ןטסָאּפ םעד 1887 טניז
 .ןָאדנַאל ןיא הליהק רעשידרפס רעד ןופ
 רע טָאה המחלמ:טלעוו רעד ךָאנ טשרע
 ןרָאװעג םולש זיא ןוא עינעמור טכוזַאּב
 ןגעו ,גנוריגער רעשינעמור רעד טימ
 :ָאדנַאל רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא'ס סָאװ
 ןוא םיא ןשיוצ קימעלָאּפ ַא "טייצז רענ
 סירָאמ ,גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער םעד
 ןפרָאװעגפיוא ן--ג טָאה רעכלעוו ,רעיימ
 עגַאל רעד ןגעװ גנוניימ עקיטסניג וצ יד
 ןופ טַאטלּוזער ַא ,ןדיי עשינעמור יד ןופ
 ?ָאמ םעד וצ גנויצַאּב רעשידוהַאי ס--ג
 ןיא םגה ,םוילַאנָאיצַאנ ןשידיי םענרעד
 :לבבוח יד וצ טרעהעג רע טָאה טנגוי רעד
 ןופ ןרָאא עטשרע יד ןיא ךיוא ןוא ןויצ
 זיא (עדנַאגוא זיּב) םזינויצ ןשיטילָאּפ
 =עװַאּב רעד ןופ רעריפ רעד ןעוועג רע
 סערגנָאק ןט:1 ןפיוא ,דנַאלגנע ןיא גנוג
 +עציוו סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא וליפַא

 סָאד טכעלטגפערַאפ טָאה .ג .רעציזרָאפ
 עכעלטפַאשנסיװ ייד ַא שילגנע ןיא בור
 ,לארשי תמכח ןופ טיּבעג ןטיוא ןטעּברַא
 /סשּפג א"צ) רָאלקלָאפ רעּביא טּפיוהרעד
 ?סו1-ןסז6 1 106 1887 21006 886, 861
 1206 ?2ז ט608160060066= 86

 ,2100215500111 ןיא ,זגזס16-16 6

 רעד ןיא ןעלקיטרַא ײרַא ךיוא ,אאאזא
 קעטָאילּביּב רעכיײר ןייז ןיא ןוא ((8
 עיצקעלָאק עטסנטלעז יד טלמַאזעגפיונוצ
 ןיא ,(.מונ 400 זיּב) תוניחּת עשידיי ןופ

 ןייז טױרַא זיא גנוצעזרעּביא רעשידיי
 :ילטכישעג ריא ןיא הּבֹותּכ ידד קרעו
 2רעּב ,"ג"פ:ןומרי) "גנולקיװטנַא רעכ

 ?ליִּב 8 טימ 54 ז"ז ,3 ,ןָאדנָאל---ןיל !

 יא ץוחַא (ןּברַאפ ןיא 4 ייז ןופ ,רעדו

 יו ,ןטפירשטייצ ןיא ןעלקיטרַא עקינ
 ,3 "םיורגלימח ןיא-- ,"דוד ןגמ רעדח
 ר"א 'יןעּבעל עשידיא סָאדז ןיא--?חסּפ
 ,דנַא .א 2 ,רעיימ ,מ ןופ

 יסייװ .ל {(1 ,88 ;ׁש ,18 ;ןורּכז רפס

 ךוקיסקל 12 ,1913 "ןעבעל רעקסנימ} ,גרעּב
 - ,763 ז"ז ,ינויצ

 (1921 -- 1853) דוד:ןרהא ןָאדרָאג
 2עג .עילָאדָאּפ ,עקוועידָאּבָא ןיא ,ּבעג
 ?ַאטשעג ךיוא רעּבָא ,דיי רעמורפ ַא ןעוו
 ?רָאפ ןוא םיליּכשמ יד וצ טנעָאנ ןענ
 ,לטעטש ןיא רוד ןגנוי םעד ןופ רעייטש
 ?מַאזקרעמפיוא ענײמעגלַא יד קידנעיצוצ
 יםיכרד עכעלרעדנואוו ענייז טימ טייק
 ַא ןרָאװעג רע זיא לטעטש ןיא ןיוש
  פ=עגסיוא םזיניצ םעד רעּבָא ,טסינויצ
 ןקיטרַאנגײא םענעגייא ןַא ףיוא טשטייט
 ,"א ןיא טצעזַאּב ךיז רַאי 50 וצ .,חסונ

 ןַאד ,רמוש ַא ןעוועג טייצ עסיוועג ַא
 ןרָאװעג ןוא "ריעצה לעוּפה? ןיא ןײרַא
 רעסיורג רעד ,טסײג רעקידעּבעל ריא
 רעּפמעק ןוא טעּברַא ןופ גָאלָאעדיא
 =ַאּפ ןקיטסיײג ןוא ןלעירעטַאמ םעד ןגעק
 יד ןֹופ ענייא .םוטנדיי ןופ םזיטיזַאר
 שיַביֹצ רעד ןופ ןטלַאטשעג עטסנעש
 =עג .ג טָאה ,גנוגעװַאּב רעשיטיטס
 יד ףױא העּפשה עסירגַא רָאג טַאה

 םכותּב ,י"א ןופ רעיוב עשיטסילַאעדיא
 ַא ןופ ןּברָאטשעג .רענערּב .ח .י ףיוא|

 עינָאלַאק רעד ןיא טיײהקנַארק=סּבערק
 ןרָאא עטצעל יד טָאה רע ואו ,הינגד
 טָאה ,דרע יד טעּברַאַאּב ןּבעל ןייז ןופ
 :ָאמװ ןיא א"צ ,שידיי ןיא ךיוא ןּבירשעג
 ,,לארשי=ץרא ןופ ףירּבצ יו ;"טנעמ

 םשור ןסױרג ַא טכַאמעג ןּבָאה סָאװ
 .טָאה ,(1917 םסז ןטס6 סרעּבוּב .מ ןיא)
 רעד רעּבָא ,שידי ןיא ןּבירשעג רע
 =עג ןריולרַאפ זיא לַאניגירָא רעשידיי
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 :רעּביא רעדיװ ןענייז ייז ןוא ןעגנַאג
 ןופ ןיוש שידיי ףיוא ןרָאװעג טצעזעג
 =ַאר .ש ךרוד גנוצעזרעּביא רעשטייד רעד
 איּפרּת ,ןילרעּב ,"ג"פ-טלעווז) שטיװָאדיוװ
 ,"טייּברַא ידח גנולדנַאהּפָא ןייז ,(52 ז"ז
 ךרוד שִיערּבעה ןופ טצעזעגרעּביא זיא
 ?װָאשַאמָאט ,"המידקח ג"פ) םחנמ רבח
 ,(16 ז"ז ,1921 ,קצעיװָאזַאמ

 ,ןיקסעילָאּפ ,- 1172 -- 167  ,ינויצ ןוקיסקל

 "רָאג .ד ,א, ,ןָאסניװעל ,א ;"םימחולו םימלוח ,

 ."ןָאד

 --1893 26/|) ּביילשריה ןָאדרָאג
 ,קָאשילעגוד ןיא ,ּבעג (

 ?גרָאי) וחילא רעטָאפ ןייז ,טנגעג רענליוו
 ןיא סנטצעל ,ענליוו ,קָאשיּפינש ןיא בר גנַאל
 2ליא ןּבירשעג ,י"נ
 ןעלקיטרַא עקינ
 .רושז ןעגרַאמ,ןיא
 ןופ רּבחמ ,ײלַאנ
 ,(םירפס עקינייא
 .,לטעטש ןופ בר

 ןייז ךָאנ דלַאּב זיא
 .ןרָאװעג טרובעג

 | ןיא הבישי שאר
 יַאָק ןיא בר םֹורַא רָאי 3 ןיא ןוא זדיוו
 זיּב ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא ,ג ואוו ,יַאמ
 רעד ןיא טנרעלעג רָאי 5 ןַאד ,רָאי 9
 תסנּכו הבישי רעקדָאּבָאלס רעטמירַאּב
 ,"ףירח לשריהא ג"א טמשעג ,"קחצי תיּב
 חעד ןיא ןפָאלטנַא ןסיוו סנרעטלע יד ןָא
 טגרעלעג ךיוא טָאה'מ ואוו ,הבישי רעדיל
 קעװַא עדיל ןופ ,םידומיל עכעלטלעוו
 םעד טקידנעעג רעטעּפש ,ןישזָאלָאװ ןייק
 סלַא ,סעדָא ןיא "םינּברל שרדמ תיּב;
 יןעּבעל סָאדװ ןוא "הריפצה, ןופ חילש
 ;1ײרַא ןכָאנ רעּבָא ,י"א ןייק ןרָאפעג
 ?טלעוו רעד ןיא ייקרעט ןופ ןטערט
 ןיק ןרָאװעג טקישעגסױרַא המחלמ
 :ַאּבַאשז .וװ ךָאנ טָאה רע ואוו ,םירצמ
 טעּברַא יד טריפעגנָא רָאפּפָא סיקסניט

 ןטרָאד עזָאלמײה רעטנזיוט יד תבוטל
 =ַאטיא ןייק ןעמוקעג רע זיא םירצמ ןופ
 =ינוא רעצנערָאלּפ ןיא טרידוטש ,עיל
 שָארּפ-טנעטסיסַא ךיוא ןעוועג ,טעטיסרעוו
 :ימעס=ױעניּבַאר ןקיטרָאד ןיא רָאסעּפ
 סלַא ,עקירעמַא ןייק קעװַא ןַאד }רַאנ
 ןטייווצ םוצ ןָאיגעל ןשידיי ןופ רענָאיגעל
 / העדיוו 1919 טניז ,י'א טכוזַאּב לָאמ

 יד ןעמוקַאּב או ,עקירעמַא ןיא
 :ליעי ןופ עיפָאסָאלפ ר"ד ןעלטיט
 ר"ד ,ןװײה:וינ ןיא טעטיסרעווינוא
 2רעווינוא ןשילױטַאק ןופ רוטַארעטיל ןופ
 ןופ רעטסיגַאמ ,ןָאטגנישַאװ ןיא טעטיס
 ?ירעמַאװ ןופ טסנוק רעשיטַאמָאלּפיד רעד
 ,ןָאטגנישַאװ ןיא ?טעטיסרעווינוא רענַאק
 :ייצרעד רעשיריטַאס ַא טימ טריטויּבעד
 ןיא ?טפיטשיילּב ַא טימ השעמ ַא; גנול
 ןַא טימ ןוא ,1912 ,"דיא רעדח רעסעדָא
 ישזָאלַאװ רעד ןגעװ ליג ּפ"א לקיטױַא
 ימונ ,1910 ,"ןמזה דהח ןיא הבישי רענ
 :ָאּפ ליפ רעייז ןּביױשעג ןַאד טניז ,0
 עשיפַאױגָאיּב ןוא עשיטירק ,עשיטיל
 ?גולדנַאהּפָא עכעלטּפַאשנסיװ .,,ןעלקיטרַא
 ,וזַאא רעדיל ,ןקורדנייא:עזייר ,ןעג
 =רַאװ ןופ רעטעּברַאטימ רעסעדָא סלַא
 אבכוּכ:רּב פ"א "ןעּבעל סָאד/ רעוװעש

 םעד ןגעוו טכעלטנפערַאפ רעטשרע רעד
 ?רכומ עלעדנעמ טימ לַאדנַאקס ןסיוועג
 "רבע תפש יבבוחק יד ןעמעװ ,םירפס
 ןופ דילגטימנרע סלַא ןפרָאװעגּפָא ןּבָאה
 אס עצנַאג טכעלטנפערַאפ ,הרבח רעד
 ןופ ןּבעל םעד ןגעװ ןעלקיטרַא סעיר
 ם;ָעל ,ג ר"ד ּפ"א עילַאטיא ןיא ןדיי יד
 ,"טַאלּבעגַאט ,ךײש י"ב ןיא) ידרַאנ

 ,א עסערּפ רעשידיי . שילגנע ,?ירבעה?
 ןיא עניטסעלַאּפ ןיא ןעּבעל סָאד? ,(,דנַא
 ,(1915 ,י"ב ,"גָאטח) יגירק ןופ טייצ רעד
 :ידיא ןופ עטכישעג ןוא גנוהעטשטנע ידח

 --1915 ,"גָאטש) "ןָאיגעל (ןטשרע) ןעש
 שעדַאנָאיגעלח ךוּב ןופ ןטנעמגַארּפ ,6
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 ,"רענאקירעמַא} ןוא ײלַאנרושז ןעגרָאמ/)
 רכומ עלעדנעמ טימ ןעסעומשז ,2
 םיא ןגעװ סעיפַארגָאנַאמ ןוא "םירפס
 א ,(יטייהראווח ןיא ךיוא ,7 ,"גָאסז)

 ןופ טיּבעג ןפיוא ןעגנולדנַאהּפָא ייר
 "טַאלּבעגַאט ,דיײז ןיא) קיטסילַאטנעירָא
 :ירעמַא/ ,?לַאנרושז ןעגרָאמ, ,18---7

 ןוא טצעזעגרעּביא ,(,דנַא ,א "רענַאק
 תוישעמ גטסנעש, עירעס ַא טעּברַאַאּב

 :רעטסיײמ 80 ןופ -- "טלעוו רעד ןופ
 ,רעשטייד ,רעשיסור רעד סיֹוא קרעװ
 2ילגנע ,רעשינעילַאטיא ,רעשיזיוצנַארפ
 ,דנַא ,א רעשיבַארַא ,רעשינַאּפש ,רעש
 ,א1 ,1921 "טפנוקוצע ןיא ,ןרוטַארעטיל
  :סקַאװ רעדח עמעָאּפ יד טכעלטנפעראפ

 ?גואווש עירעס רעד סיוא ,?לידָאקָארק
 --םירצמ ןופ םימוטרח יז ןופ תוישעמ:רעד
 2מיגע ןופ גנוצעזרעּביא עכילּבעטשנכוב

 ?עגטימ ,לַאניגירָא:ןעפילגָארעיה ןעשיט
 ;קַאדער רעד ןופ דילגטימ סלַא טעּברַא

 ?רָאמז ,"טַאלּבעגַאט ,דייע ,"גָאטװ ןיא עיצ
 סָאד/ ,ץרענַאקירעמַאה ,"לַאגרושז ןעג

 ךיז ,"ירבעהח ,"ראדהח ,"קלָאפ עשידיא
 ,ןטפירשטייצ ערעדנַא ןיא טקילײטַאּב ךיוא
 ןוא עשינעילַאטיא ,עשיערּבעה ,עשידיי
 :געלענעצַאק שריה פ"א ,עשידיי:שילגנע
 -- עילימַאפ סרעטומ רעד ךָאנ) ןגיוּב
 ןָאד ,(סנגיוּבנעלענעצַאק רענליוו יד ןופ
 ,ןעגנולייצרעד ןּבירשעג ,ןָאעל עד יגַארָאג
 "סדגוקח ןיא) רעדיל ,סָארטַאּבלַא ּפ"א
 רעטקַאנײא ןייז ,("טלעוו עיינ ידק ןוא

 יד ץָארט ,ןיא "טכיל עקיּבייא סָאד;
 עקידלארש=ץרא עליפ ןופ ןטסעטָארּפ
 ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ,סעיצַאזינַאגרָא
 געל ןשידיי ןופ רעטַאעטיפמַא ןיא שידיי
 טמענרַאפ ,(1919 ץרעמ) רול ןּבעל ןָאיג -

 :רָאפ עכעלטּפַאשנסיװ טימ טּפיױהרעד ךיז

 רעשיטימעס ןופ טיּבעג ןפיוא ןעגנוש
 ?ךַאפ .עיגָאלָאעכרַא רעשיטּפיגע:טלַא ןוא
 ?שיערבעה:שילגנע שיטילא:א ַא טסָאפ

 "ןוירוטנקהע ט"א ךוּברעטרעװ שידיי
 2נָאּבװ םעד ּבילוצ טכעלטנפערַאּפ טינ)
 רעטנוא ,?המידקח ג"פ םעד ןופ טָארק
 קרעװ עקינייא ןוא ,(י"נ ,ןיוועל .ש ר"ד
 0101628010642 {0 186 יו ,שילגנע ןיא
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 גנודניּברַאֿפ ןיא --י/ג12216 4006 4
 :גושרָאפ עשיגָאלָאעכױא עטסיינ יד טימ
 ןוא:םימוטרח ןיא םירוקמ יד ןוא ןעג
 :ָאיצַאנרעטניא ןגעװ ךוּב ַא ;בתּכ?לקעלּפ
 רַאפ טנוױטרָאי ןט:5 ןופ ןכַאמּפָא עלַאב

 קרעװ סיורג ַא ןּבירשעגנָא ,ןסוטסירק
 רעּביא "דרעוװש עגיפרַאש ייווצ סָאדח
 :סיוא ,ןָאיגעל ןשידיי ןופ עטכישעג רעד
 29לרעּביא ענעגייא יד רָאנ טינ קידנצינ
 רָאנ ,ןעגנורַאפרע ןוא ןקורדנייא ,ןעגנוּב
 :סערגנָאק רעד ןופ ןויכרַא יד ךיוא
 ,ןָאטגנישַאװ ןיא קעטָאילּביּב

 װלסּכ א"כ) ּבייל-הרוהי ןָאדרָאג
 ןיא ענליו ןיא .ּבעג (1892 -- 9
 ,עילימַאפ רעכעלגעמרַאפ רעמורפ ַא
 ןיא ןייג וצ - ןםיױהעגנָא רָאי ןט:5 ןפיוא
 ? .רע ןייז ןוא ,רדח
 'ה ,יּבר רעטש
 ךימלּת ַא ,עּפיל
 םֵאוו םייח 'ר ןופ
 טָאה ,רענישזָאל
 טנרעלעג םיא טימ
 סנואג םעד טול
 טשרעוצ --- הטיש
 םיללּכ יד ןוא קוסּפ
 .ןוא הנשמ ןַאד טשרע ןוא קווקיד ןופ
 ןַא הַאפ טמשעג ןיוש רָאי 11 ֹוצ .ארמג
 ןַאד ,ס"ש ץנַאג טנעקעג---16 ֹוצ ,יוליע
 ךיז (עז) ,ג לכימ ןופ העּפשה רעד רעטנוא
 רעכעלטלעוו ןוא הלּכשד וצ ןעמונעג
 ,שטייד ,שיסור טימ טנעקַאּב ךיז ,גנודליּב
 :וצ טנעָאנ ךיז ,שיזיוצנַארפ ןוא שיליוּפ



 - ,םיליּכשמ רענליוו יד טימ ןעגנַאגעגפיונ
 ײּב ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסױא 2
 2ןקַאֹּב ןוא לושרעניּכַאר רענליוו רעד
 רעד ןופ רערעל סלַא עלעטשַא ןעמ
 2ָאּפ ןיא לוש:סקלָאפ רעשידיי:שיניורק
 =וצ ןֹוא לװַאש ןיא ךָאנרעד ,שזעווענ

 ,קרעװ עטשרע ענייז ,זלעט ןיא טצעל
 ,(1856) "לכימו דוד תבהא; עמעָאּפ יד

 ןטסערג םֹוצ--"הדוהי ילשמח גנולמַאז יד
 װַאלירק ,ןעטנַאפַאל ןופ עטעּברַאַאּב לייט
 6 םוצ טסאפעגוצ טפאהרעטסיימ ,דנַא .א

 ןופ תוגשה יד וצ ןוא טירָאלַאק ןשידיי
 ?ַאטסיה ןטיירּב ַא טימ ,רעדניק עשידיי
 ןגעוו ךיפניירַא ןכעלטפַאשנסיװ = שיר
 ירישװ גנולמַאז יד ןוא (1860) םילשמ
 ַא טכַאמעג םיא ןּבָאה (1866) "הדוהי
 ןיא טקורעגסױרַא ןוא ןעמָאנ ןסיורג
 רעשיערבעה רעד ןופ ןָאנּבױא עמַאס
 ףיז רע טָאה קיטייצכיײלג ,רוטַארעטיל
 יור ןֹוא עשיערּבעה יד ןיא טקילײטַאּב
 :ימ ןיא ךיוא ,ןטפירשטייצ עשידיי:שיס
 ,תסממ ןיא ,אוַפ 26 6. ןע6. סנָאוּפיל
 ענייז ןופ רע זיא 1872 ,דנַא .א 1006

 טכַארּבעגּפָארַא רערערַאפ ןוא דניירפ
 :ַאּב טָאה רע ואו ,פ"טּפ ןייק ןרָאװעג
 ןיא רַאטערקעט ַא ןופ עלעטש יד ןעמוק
  ףעד ןוא 'הלּכשה יציפמ הרבחצ רעד
 םעד טריפעגנָא ןוא הליהק רעשידיי
 ןגעק ןוא הלּכשה רעד רַאפ ּפמַאק ןסיורג
 רעד ןופ ןעמרָאפ עטרעוװילגרַאֿפ יד
 ןעמָאנ ןיא טייקשידיי רעלענָאיצידַארט
 יד ןופ ןלַאעדיא עוויסערגַארּפ יד ןופ
 גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,1879 ,ןרָאי רעל0
 זיא ,ּב"טּפ ןיא ןלַאוװרעניּבַאר יד טימ
 טימ ןעמַאזוצ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רע
 עלַאיַאלמוא שיטילַאּפ סלא יורפ רעד
 - :עינָאלַא ,שזָאדוּפ ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ
 םורַא םישדח עכעלטע ןיא .ּבכוג רעצ
 ןֹופ ןתולדּתשה יד קנַאדַא ןעמוקעגקירוצ

 ;ערספליהעג סלַא ןײרַא ,דניירפ ענייז -

 :טנפערַאפ ואוו ,"ץילמהח ןיא רָאטקַאד
 עשיטירק ןוא עשיטסיצילּבוּפ טכעל
 גלָאפרע ןסיורג סרעדנוזַאּב ַא ; ןעלקיטרַא
 ?עילעפ עקיניױפרַאש ענייז טַאהעג ןּבָאה
 ?עטיל יד טריפעג קיטייצכיילג ,ןענָאט
 פ"א םססאסהמ ןיא קינַארכ עשירַאר

 ןייז ןופ ייליּבוי ןקירעי 25 םֹוצ ,רקבמ
  *עגנָא ןּבָאה טיקיטעט רעשירַארעטיל
 "ג"לי יבתּכ לּכז ןײגוצסױרַא ןּביױה
 זיא רע) טיוט ןייז ךָאנ ןיוש .ּב 4 ןיא
 שיײז (טייהקנַארק:סּבערק ַא ןופ ןּברָאטשעג
 ?לֹוק ןסיורג ַא רעייז .ּב 2 ךָאנ סורַא ןענ
 יד ןּבָאה סערעטניא ןשירָאטסיה = רֹוט
 ןופ ןּבעגעגסױרַא ,"ג"לי תורגאז ,ּב 2
 רעד ןּופ ןלַאעדיא יד יירט ,גרעּבסייוו ,י
 רָאטװַא רעד ,עיצַאקיפיסור ןוא תלּכשה
 ךיתאצב םדא היהח גנווָאל םעד ןופ
 ףָאנ וליפֲא .ג ויא ,"ךילהאּב ידוהיו
 ,ןרָאי רעקי80 יד ןופ ןעמָארגָאּפ יד
 םעד רעטנוא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו
 =ערטש  עלַאנָאיצַאנ עיינ יד ןופ םשור
 טּבײלגעג טינ םגה ,ןויצ:תּביח ןופ ןעגנומ

 ייּב ןּבילּבעג ,גנוכעלקריװרַאפ רעייז ןיא
 ,שידיי וצ גנוטכַארַאפ רעשיליּכשמ ןייז

 עג רע טָאה ע"ש וצ ווירּב ַא ןיא ןוא
 יד זיא ןושל ױעקיזָאד רעדח זַא ,ןבירש
 =סיה םעד ןיא גנוניישרע עטסקירעיורט
 ,ץקלָאפ ןשידיי םעד ןופ ןּבעל ןשירָאט
 לעװ ,ע"ש סָאװ טשודיחעג ךיז טָאה
 טּביײרש ,שיערּבעה ןוא שיסור ןעק רעכ
 ,זיא "ןָאגרַאשז, ןדייר םערָאװ ,שידיי
 ,ווירּב ןקיזָאד םעד ןיא גנוניימ ןייז טיול
 ?גֹוא רעּביא ךיז ןייגכרודח יוװ סנײאצלַא
 ?רעסּביײל ַא ןיא טקעּפסַארּפ רעווענ רעז
 ןטלַאהרַאפ ַאזַא ףיוא קידנקוק טינ ,?קַאד
 רע טָאה ,קלָאפ ןופ ךַארּפש רעד וצ ךיז
 רעּביא ןופ ךשמ ןיא טייצ וצ טייצ ןופ
 ףיוא ןּבירשעג ךיוא רָאי קיסייר
 רע טָאה שיױיי ןיא טריטויּבעד ,שידיי
 ףיל ַא טימ ,11 ,1866 "רשבמ לֹוקע ןיא
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 "1840 רהָאי םיא--דעישּבַא רעטטומ רעד
 ץָארט .סתע ,221080898 לויטַאמ ןפיוא

 ריל סָאד זיא ,לטיט ןשירעמשטייד םעד
 ,ךַארּפשסקלַאפ רענייר ַא ןיא ןּבירשעג
 ןופ ןָאט ןיא ןוא זרעפ ןטכיײל ַא ןיא
 םעד טרעיױוזַאּב רעטכיד רעד ; דילסקלָאפ
 ףךיז טסיירט ,טורקער ןשידיי ןופ לרוג |

 םעד ןעניד יירטעג טעװ רע זַא ,רעּבָא
 ,טייקשידיי ןּביילּב יירטעג ןוא רעזייק

 ךָאנ טכעלטנפערַאפ רע טָאה רעטעּפש
 ,דויח ,"רשבמ לוקח ןיא םיריש עקינייא
 ?ביּבסקלָאפ ,דויז ס--ע"ש ,"טטַאלּבסקלָאפ
 וצ גנויצַאּב ס--ג רַאפ ,דנַא ,א "קעטָאיל
 לטיט רעד שיטסירעטקַארַאכ זיא שידיי
 ,םיריש עשידיי עטלמַאזעג ענייז ןופ
 ןיא ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא ןענייז סָאװ
 ןופ עויטַאיציניא רעד טיול םרָאפכוּב
 רעלעטשטפירש ןוא רעלדנעהכוּב םעד

 -- ןילוח תחישח -- אריּפש קחצי:רזעילא
 =רַאװ) "עכַארּפשסקלָאפ רעד ןיא רעדעיל

 ?סױרַא םעד טימ (92 ז"ז ,1886 ,עש
 ןגעוו המדקה רעשירעמשטייד ַא סרעּבעג

 ?יירש עשיערּבעה יד זַא ,טייקיטכיוו רעד
 םעד ןרירָאגגיא טינ ךיוא ןלָאז רעּב
 ײל צץשידיי ס --ג ,"ןָאגרַאשז ןעמערָאש

 רָאנ ,רעכַאפנייא ַא ןיא ןּבירשעג ,רעד
 ,רעקידעּבעל ,רעטשירעמשטײדרַאפ ןטלעז
 :לוטיל רעכיײר סקירעּביא טינ שטָאכ
 עטסעּב יד וצ ןרעהעג ,ךַארּפש רעש

 :יל:הלּכשה רעשידיי רעד ןופ ןרעטסומ
 יז ןופ לייט רעטסערג רעד ,רוטַארעט
 סע :שיריטַאס ,ךעלטנייועג יװ ,זיא
 =נערפ-טלַא יד טכַאלעגסיוא קיציװ ןרעוו
 -- ,םיגיחנמ ןֹוא םיגהנמ עשידיי עשיק
 סָאװ ,טיילסלהק ןוא םייּבר ,םינּבו יד
 ןזָאל ןוא קלָאפ עטושּפ סָאד ןעלוװַעַאּב
 ;תלּכשה טימ ןּבעגּפָא טינ ךיז טנגוי רעד
 :ָאמוה קיטומטוגַא רעּבָא זיא ןָאט רעד
 סָאטַאּפ רעד ןיוש טלעפ סע ;רעשיטסיר
 רעכעלטפַאשנדײל רעד ,הלּכשה רעד ןופ

 רעד ןופ

 קרעװ עשיערּבעה ס--ג ןופ עק

 רעלענָאיצידַארט רעד ןגעק ןרָאצמירג
 .טליקעגּפָא ןצנַאגניא ןיוש זיא טייקשידיי
 טרעה '"הרוּת תחמשל רמוק םעד ןיא
  פָאיצַאנ יד ןופ גנַאלקּפָא רעד ןיוש ךיז
 :ָארגָאּפ-ךַאנ רעד ןופ ןעגנומיטש עלַאנ
 ךסַא ןיא זיא לקשמ רעד .טייצ:ןעמ
 רעד טול ןטלַאהעגסױא ןיוש רעדיל
 עזַאפ רענעי רַאפ ,קירטעמ רעשינָאט

 -- עיצַאקיפיורעפ רעשידיי
 עשידיי יד ,גנוכיירגרעד עשּביה ַא ןיוש
 ןשיערּבעה ןטסטמירַאּב םעד ןופ רעדיל
 ַא טַאהעג ,סיוא טזייוו ,ןּבָאה רעטכניד
 רָאי 3 ןיא ןוא ,גלָאפרע ןקידהשקשינ
 ?םיֹוא ע0:2 ַא ייז ןופ סױרַא זיא םורָא
 2עג עכעלטע ןופ ּבָאגוצ ַא טימ עגַאל
 --עט:4-- עטצעל יד ;רעדילסטייהנגעל
 ?סיורַא זיא "ןילוח תחישק ןופ עּבַאגסױא
  רעגעלרַאפ םעד ןופ ןרָאװעג ןּבעגעג
 =ענעצַאק יכדרמ ,קרעװ עלַא סג"לי ןופ/

 ןיא) .(104 ז"ז ,1899 ענליוו) ןגיוּבנעל
 יד ןײרַא ךיוא טייג גנולמַאזרעדיל ןייז

 ףיוא עידָארַאּפ ערעלוּפָאּפ ץנַאג וּתעשּב -
 ייווצח -- "ןרידַאנערג ייווצ ידח סענייה
 טנַאקַאּב ,גרעּבדלָאג ,1 ןופ ,?םידיסח

 יז טָאה רעכלעװ ,לוגנרּת ןָארַאּב פ"א
 רק ןופ גנושידִיירַאפ ַא טימ ןעמַאזוצ
 :ןטס סלַא 1856 טסַאפרַאפ .האסזפ סווָאל
 ?יגייא ,(טעטיסרעווינוא רעוועיק ןופ טנעד

 ןענייז

 .שִידיי ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא ךיוא
 ידי ם'ניפ ןעננעצס/ :יוװ ,ערעדנַא ןופ
 ,זרעּביא ,גנולהעצרע -- "ןעגעל ןעש
 ,מונ ןופ ,1872, ,"רשבמ לוקז) .ּפ .ח ןןפ
 וצוקח) ?עלעטניפ ַא רעּביאק }(וויא 4
 ןגעוו עמעָאּפ עטמירַאּב ס--ג -- "דוי לש
 רעשידיי רעד ןופ לרוג ןקירעיורט םעד
 םירוּברּב ןיקצעניל .י .י ןופ -- (יורפ
 ,דויװ) יקצַארעמָאד ,א ןופ -- "םיסובא
 .א (1 ,1888 ץעגַאלייּב ,טַאלּבסקלָאפ
 | ,דנֲא
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 2004קסס- ,ׁש1 ,06 ,גרעּכניצ ;ןורּכז רפס

 ;1003 ,8004049 ןיא ,8הה תענסקגנץס
 1902 ,"עילימַאפ ,דֹוי, ןיא ,יקסדָארָאגאז ,ח

 ,"ןילוח תחיש, רעביא עיזנעצער ,טײרטש .ש
 800404ט ,"סוקיטירקג 110 ,1886 ,"דיגמה,

 ,,ג היה המ, ,ץרפ ,ל יי ןֵׁש ,{ס 4{ ,6

 ;288--255 ,ז"נרּת ,"הריפצח, ,"ררושמ וא ןשלּב

 ,1 ,עטכישעג ,סעניפ ,מ ר"ד ;9{, ,רעניװ ,ל

 יּביב ןוא עיפַארגָאיּב ,ןאמשיפ .ז ;119 - 1

 ןעלקיטרַא יד ןוא קרעװ ס--ג ןופ עיפַארגָאיל

 .ג--ב ,"ארוקה ןיע , ,שלערּבעה , ןיא םיא רעביא

 ללא ו"ט) ּבײל-הדיהי ןָאדרָאג
 ,לערַאימ ןיא ,ּבעג (107/ ?1/א - 60
 ענעדיישרַאפ ןיא טנרעלעג .ּבוג רענליוו
 ?סיֹוא ןייק ןפיולטנַא טווּורּפעג ,תובישי
 רוד טיזיוו ַא טַאטשעגּפָא 1874 ןוא דנַאל
 ,"דיגמהז ןופ רָאטקַאדער םעד ,ןענָאדרַאג
 ןרעקקירוצ טזומעג ךיז רעּבָא ,קיל ןיא
 - רָאּפַא טנרעלעג ןַאד ,ענליוו ןייק רעדיוו
 עסיוועג ַא טלענקעג ,ןישזָאלָאװ ןיא רָאי
 ךיז קיטייצכיילג ,דמלמ:ספרָאד סלַא טייצ
 ,שטייד ןענעייל ןוא הלּכשה טימ ןּבעגעגּפָא
 ןעוועג טייצ עסיוועג ַא הנותח רעד ךָאנ
 ךיוא ואוו ,זדָאל ןיא ןוא עגיר ןיא רערעל
 רעטעּפש ,הרוחס-טינש טימ טלדנַאהעגוצ
 ,רדח?רעטסומ ַא ענעמשָא ןיא טנפעעג
 ןוא ךנת ,דומלּת ץֹוחַא טָאהמ ואוו
 עשיסור יד טנרעלעג ךיוא קודקיד
 טרעדנַאװעגסױא 1900 ּביײהנָא ,ךַארּפש
 טקיטפעשַאּב ךיז ואו ,עקירעמַא ןייק
 ךיוא ןעועג ,סעיצקעל עשִיערּבעה טימ
 ,לוש רעלָאגַאר ןוא רענַאדיײק ןיא דיגמ ַא
 טלמַאזעג ,עקירעמַא רעּביא קידנרַאפמורַא
 :ָאטסיה ןסיורג ןייז ףיוא ןטנַארעמונערּפ
 2רע רעד) "הדוהי תיּב רודיסש ןשיר
 ?שוָאריּפ ,י יב טקורדעג לייט רעטש
 ייווצ ערעדנַא יד ,ענליוו ןיא ווָאקינ
 :לרטעּפ ןיא םיוּברעדעצ ,מ ייּב --- לייט
 ?עזרעּביא רעשטייד ּבלַאה ַא טימ (וָאק
 רעלוּפַאּפ ,שידיי ןיא שוריּפ ַא ןוא גנֹוצ
 הדיצ" רפס ןייז ךיוא עקירעמַא ןיא זיא
 יד ןגעוו -- "קוּבי רבעמח רעיזָא "ךרדל

 שמוח ןסיורג

 + ,בקעי

 ןוא םיתמ עגונּב םיגהנמ ןוא םיניד יד
 ,גנוצעזרעּביא רעשידייַא טימ ,םילבא
 םעד ףיוא טעּברַאעג רָאי ןעצ עטצעל

 טימ ,"תעדהו הרוּתהח
 ןוא שִיערּבעה ןיא שוריּפ ןשיגָאלָאליפ ַא
 ?סױרַא לייוורעד ,גנוצעזרעּביא רעשידיי ַא
 סָאװ ,ליט ןטשרע םעד זױלּב ןּבעגעג
 ק"הל ןיא המדקה עגנַאלַא טלַאהטנַא
 רעד ןגעו) תישארּב ףיוא שידיי ןוא
 ,ןסודניה ,םיירצמ יד ייּב עינָאגָאמסָאק
 רעטשרע רעד טימ (םינענּכ ,םילבּב
 ןוא םיריש ,םירמאמ ךיוא ןּבירשעג .הרדס
 רענַאקירעמַא ענעדיײשרַאפ ןיא ןדַאלַאּב
 :ףשעמַא :םרָאפכוּב ןיא ,ןעגנוטייצ עשידיי
 ,"רעדרעמטסּבלעז רעדח לכיּב

 .1 ,עיגָאלָאטנא ,ןיסַאּב ,מ

 --1823 'ולסּכ ח"ר) לכימ ןָאדרָאג
 ןייז .ענליוו ןיא .ּבעג (1890 תבט גיי
 רעד ןעוועג ויא ,דוד:ןרהא 'ר ,רעטָאפ
 -- "םילחג קיפאע רפס םעד ןופ רּבחמ
 גנוכַאמכָאנ ןימ ַא
 | ( ,יול םייח-השמ ןופ
 |{ םירשילח סָאטַאצ
 .,ענליװ) "תלהּת
 = ןַּב צז ,ו"צקּת

0); 
 לכימ ,עדייז ןייז
 :עג זיא ,סעניירק
 ,ןופ רעדורּב ַא ןעוו
 יד .ענליװ ןיא רעניּבַאר ,ג לארשי
 ןוא םירדח ןיא טכַארּברַאפ ןרָאי עגנוי
 ןיוש שרדמה = תיּב ןיא ,םישרדמ-יתּב
 :קיד ןוא ךנּת טנרעלעג ךיז רַאפ ןײלַא
 ןיוש טָאה ןוא ,שטייד ךיוא יװ ,קוד
 ,םיריש ןוא הצילמ ןּבירשעג טלָאמעד
 זיוה םעד ןיא רעייגנייא רעקידנעטש ַא

 ךיז רע טָאה ,ןָאזנעּבעל ןהּכה ם"דא ןופ -
 ,ףסו=הכימ ןוז ןייז טימ טעדנײרּפַאּב
 ןפורעג ןעמ טָאה םירבח עדייּב יד ןוא
 ?ייֵלְק רעדז ןוא (.ג) "לכימ רעסיורג רעד
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 יד טימ ךיוא .(ןָאזנעּבעל) "לכימ רענ

 :ַאק יבצ ,ןַאלּפַאק באז םיליּכשמ רעגליוו = |

 ןעועג רע זיא .דנַא .א ןגיוּבנעלענעצ
 הנותח רע טָאה רָאי 20 וצ .טעדנײרפַאּב
 ףצֹּפש םעד ןופ ,רעטסעווש ַא טימ טָאהעג

 יג בײל?הדוהי רעטכיד ןטמירַאּב רעט

 ײּב טּבעלעג רָאי עכעלטע ןוא ,המחנ

 זיא ג"לי .זיוה ןיא רעגיווש:ןוא:רעווש

 עכעלטע ףיוא םיא ןופ רעגנַיי ןעוועג

 םיא ףיוא טָאה רעגָאװש  ןייז ןוא רָאי
 ,העּפשה עטסערג יד טַאהעג

 ?עג ךיז ג"לי טָאה גנוקריוו ס--ג רעטנוא
 ןוא הלּכשה ןוא גנודליּב ֹוצ ןעמונ
 רעד טקעװרעד םיא ןיא ךיז טָאהס
 :עּפש עניז ןיא ;ןּבײרש םוצ קשח
 רע א ן-ג וצ  וירּב עקידרעט
 ,רעגָאװש ןייז טינ ןעוו זַא ,הדומ ןײלַא
 ַא ןיא ברַא ץעגרע ןעוועג רע טלָאװ
 רעד טינ ,דמלמ ַא רָאג רעדָא לטעטש
 רעד ןופ רעטכיד ןוא רעּפמעק רעסיורג
 ןשיװצ טּפַאשדניירפ יד ,עכָאּפע:הלּכשה
 :עג ןסירעגרעּביא טינ זיא ס--ג עדייב
 ּבײװ סלכימ יװ  ,םעדכָאנ ךיוא ןרָאװ
 הנותח רעד ךָאנ םורַא רָאי 5 ןיא זיא
 =עג הנותח טָאה רע ןוא ,ןּברָאטשעג
 :כָאט רעד טימ לָאמ ןטייווצ םוצ טַאה
 :טחוימ ןוא רעגעעזעגנָא ַא רעייז ןופ רעט
 ןאהװ ,רעגַאײנ ןופ עילימַאפ רעקיד

 ןיא .טצעזַאּב ךױא ךיז טָאה רע
 רעד ןופ טסענ ןטמירַאּב ןקיזָאד םעד
 ַא טליּפשעג .ג טָאה ,הלּכשה רעשידיי

 "רעגַאז ימכח? יד ןשיװצ עלָאר עסיורג

 ךסַא ןּבירשעגנָא ךיוא רע טָאה ָאד ןוא
 טקריװעג ללכּב ןֹוא רעדיל ענייז ןופ

 רעגַאז ןיא .גנורעלקפיוא ןופ טסייג ןיא

 םעד ןיא רעייגנייא ןַא ןעוועג רע זיא

 ,ןָאזעניד בקעי ןופ ןרעטלע יד ןופ זיוה

 ןעװעג רע זיא תירּב ןייז ףיוא סָאװ

 "ןעגנורעניארעז ענייז ןיא ןוא ,רעטַאװק

 יד טעמדיו (1913 "סקנּפ םעד? ןיאְו

 ,זיוהנרעטלע ןייז ןופ ןכשי

 טשרע

 ןטוג םעד .תורוש עקיצרַאה ךסא ןָאוענ
 ,לכימ 'ר

 טזייוו ,זיא עגַאל עלעירעטַאמ ס--ג רעּבָא
 ןייק .ענעּבױהעג ןייק טינ ןעוועג ,סיוא
 ,טנַאה ןיא טַאהעג טינ רע טָאה הכאלמ
 ,ןעמוקַאּב טינ גנודליב עשיטַאמעטסיס
 הלּכשה ןופ לַאעדיא רעקידתמא ןייז ןֹוא
 ?רַאפ וצ טזָאלעג טינ ךיוא םיא טָאה
 עסיװעג ַא םגה ,לדנַאה טימ ךיז ןעמענ
 =טנגייא) רעמערק ַא ןעוועג רע זיא טייצ

 ןופ ּבײהנָא ןיא ,(יורפ ןייז--רעכיג ךעל
 ַא ןעמוקַאּב רע טָאה ןרָאי רעק:60 יד
 ןָארַאּב םייּב רעטלַאהכוּב סלַא ןטסָאּפ
 טייצ רענעי וצ) עװַאטלָאּפ ןיא גרוּבצניג
 דיל רעלוּפָאּפ ןייז ןּבירשגנָא רע טָאװ
 עװַאטלָאּפ ןיא ,דיי 'ר ,ךָאד טייז ריאח
 :ָאטװַא ךיוא טלַאהטנַא סָאװ ,"ןעוועג
 עקיזָאד יד רעּבָא ,(ןכירטש עשיפַארגַאיּב
 ,טקידירּפַאּב טינ םיא טָאה גנוקיטפעשַאּב
 רעד ןופ טגָאזעגּפָא ךיוא ךיז טָאה רע
 רעגָאװש ןייז סָאװ ,עלעטש רעדנצנעלג
 וה ,ש קינעמילּפ ןייז ןוא ןיּבור ריאמ
 +עגרַאפ םיא ןבָאה עװקסָאמ ןוט ןיּב
 רעסורג ַא ןופ רעטערטרַאפ סלַא טגייל
 ?ָאּפש ןיא עמריפ:רוטקַאפונַאמ רעוקסַאמ
 םעד טליײװעגסיוא רעסעּב טָאה ןוא ,על
 רעיצרעד ןוא רערעל ַא ןופ געוו ןרעווש
 גנַאל ןּבעל ץנַאג ןייז ,רוד ןגנוי ןופ
 טפרַאדעג ןוא תוקחד ןוא טיונ ןטילעג
 ּבשמ יד ןופ עציטש רעד וצ ןעמוקנָא
 ךיז טצעזַאּב טשרעוצ ,ןטַאנעצעמ:םיל

 רעזיה יד ןיא רערעל סלַא עלימס ןיא
 +דָארּב םיריבג עטרעלקעגפיוא יד ןופ
 עג ןיוש רע זיא ,שטיװַאר ןוא יקס
 :גַאּפ ַא ןטלַאהעג ,עניַארקוא ןיא ןּבילּב
 ,לָאּפָאטַאלז ןיא ןטסיזַאנמיג רַאפ ןָאיס

 סע ואוו ,סַאקרעשט ןייק רעּבירַא 1
 עטּבילעגסיײה ןייז ןּברַאטשעג םיא זיא
 ?עלזיוה ןרָאװעג םורַא רָאי ַא ןיא ,יורפ
 המלש טַאנעצעמ ןוא ריבג םייּב רער
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 ,עירעזָאלעיּב טוג .ןייז ןיא יקסווַאקנילַאּפ
 :עג 1885 ,שטשידָארָאה ןופ טײװ טינ
 רערעלזיוה סלַא עלָאּפש ןיא טניואוו
 88 -- 1886 ,יקסדָארּב יתּבש ריבג םייּב
 .ךָאנרעד ,סַאקרעשט ןיא רערעל ןעוועג
 :עג קנַארק רע זיא טרָאד ,ןיטַאיריּפ ןיא
 ןיא ןּברָאטשעג ןוא סּבערק ַא ףיוא ןרָאװ
 2ץגֹּפא ןיא רע ואו ,לָאטיּפש רעוועיק
 טָאה היוול ַא .רָאי ּבלַאה ַא רעּביא ןגעל
 רּבוקמ זיא ןוא עקידובכּב ַא טַאהעג רע

 | ןימלע:תיּב רעוועיק ןטלַא ןפיוא ןרָאװעג
 ןייז ףיוא ,ם"יּבלמ םעד ןופ סייוו טינ

 ןיימח דיל ןייז ןופ ןּפָארטס ייווצ עטצעל

 =עגנָא ,ג טָאה ןּביירש --- ,"גָאט רעטצעל
 ךָאנ טָאה רע תעשּב ,ירפ ץנַאג ןּביױה
 טריטויּבעד .שרדמה-תיּב ןיא טנרעלעג
 ןַא טימ רע טָאה רוטַארעטיל רעד ןיא
 .גרוּבצניג .א .מ ןופ טוט ןפיוא עיגעלע
 :עּפש ךיוא ,1846 "םיכוּב לוקח ּב"מז ןיא
 :יערּבעה ןיא טקילײטַאּב ךיז רע טָאה רעט
 ,"רחשהפ ,"דיגמהח יװ ,ןטפירשטייצ עש
 לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא א"צ ואוו)
 ,דנַא ,א "למרּכהח ,"רוא רקוּבהק ,("הלּבקה;
 :עגסױורַא ךיוא רע טָאה שִיערּבעה ןיא
 תראפת/ יו ,םירוּביח עקינייא ןּבעג
 טנגי רעד רַאפ ךוּבנרעל ַא --- "םינּב
 שיטירק ַא--"ןואג רבש* ,(1881 ,ּב"טּפ)

 רפס ןשידומלּת םעד ףיוא קרעװ !
 :ַאלוּפַאּפ ןייז רעּבַא ,(1886) "קלחו דחח

 ענייז ןעקנַאדרַאפ וצ רע טָאה טעטיר
 עגנוי ענייז ןיא ןיוש .רעדיל עשידיי
 יד רעּבָא ,ןּבירשעג ייז רע טָאה ןרָאי
 וצ גנויצַאּב ריא טימ הביבס עשיליּכשמ
 רַאפ קיטסניג וצ ןעוועג טינ זיא שידיי
 טָאה ןײלַא .ג ןוא ,רעטכיד ןשידיײַא
 יו טקוקעג רעדיל עשידיי ענייז ףיוא

 =ורג ַא זַא ױזַא ,"רעדניז עמערָאװ ףיוא | 

 עג ןרױלרַאפ ןענייז ייז ןופ לייט רעס
 :עגסױרַא רע טָאה 1868 טשרע ,ןעגנַאג

 דיַאּב אידח ט"א גנולמַאז עטשרע ןייז ןּבעג
 עשידיא ענייש ערעדנַא ךָאנ וצרעד נוא

 "ריסח ןיססיורג ַא ןופ עללַא ,רעדיל
 רעּבָא ,(96 ז"ז ,ט"כרּת ,רימָאטישז)
 רָאי 6 ןיוש זיא'ס םגה ,טלָאמעד ךיוא
 .סָאװ ,"רשּבמ לוקק רעד סױרַא טייצ
 רעד ןופ תובישח יד ןּביוהעגפיוא טָאה
 טָאה ,ךַארּפש ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
 ןּבײרשוצרעטנוא טמעשעג ךָאנ ךיז .ג
 =בעה יד רָאנ ןוא ןעמָאנ ןלופ ןייז
 טימ טעמתחעג רע טָאה המדקה עשיער
 -- ןָאדרָאג לכימ ןופ סםַארגַאנַא םעד
 רָאי ַא ןיא ןיוש רעּבָא ,"ינא ךמ לד רֶגֹח
 ןוא טמעשעגּפָא ךיז רע טָאה םורַא
 =נרעּב (* םולש וצ המּכסהי ןייז ןיא
 ?נוא ךיז רע טּביירש "ןיזַאגַאמז סנייטש
 ךיז טעמתח רע יו טקנוּפ ,ןָאדרָאג .מ רעט
 ענעגייא סָאד ןייז ןיא ןעמָאנ ןלופ ןייז טימ
 ?ססור ןופ עטכישעג רענענישרע רָאי
 ."המּכסהװ רעטנָאמרעד רעד ןיא ,"דנַאל
 .קיטסירעטקַארַאכטסּבלעזַא ךיוא ,ג טיג
 סע רעכלעװ ןיא ,רעדיל ענייז ןופ
 =נדײשַאּב עצנַאג יד קורדסיוא םוצ טמוק
 ןייז ןופ טייקכעלרע עפיט יד ןוא טייק.
 םעד ןעזעג טָאה רע .טייקכעלנעזרעּפ
 ןקריװ ןיא ,ןּביירש ןייז ןופ ליצטּפױה
 / ענייז ןרעסעּבסױא ןיא ,קלָאפ ןפיוא
 עשיריל יד רע טָאה רַאפרעד ,ןרעלעפ
  =פיוא יד רעּבָא ,טקיסעלכַאנרַאפ רעדיל
 .,קיריל רענייר ןייז ןופ ןרעטסומ עטיהעג
 =הָאי עניימא ,"גָאט רעטצעל ןיימח .יװ

 ןענייז ,ךנַא .א "טייצסנעּבעל ןיימז ,"ןער
 טינ ,עיױעָאּפ רעטכע ןופ ןעלרעּפ עתמא
 :רעטלערַאפ לסיּב א רעייז ףיוא קידנקוק
 ןלוועג רעמ .ג זיא טצעשעג .,םרָאּפ רעט
 ךיל ןייז ;רעדיליהלּכשה ענייז טימ

 .ןוא טַאהעג טינ תועט ןײק טָאה .ג ּבױא (*

 ,םולש .ןסיײהעג טָאה "ןיזַאגַאמ, ןופ רּבחמ רעד
 םוׁשלְׁש ינא טימ שיטנעדיא ןײז טינ רע ןעק

 ,לאומש ןסיײהעג סָאה רעכלעװ ,זטנעי ףג

 (גל) |
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 זיא (1869) "קלָאפ ןיימ ףיוא העטשח
 רעד. ןופ םַארגָארּפ ןוא ףורפיוא ןימ ַא
 , ךיז ,גנוגעװַאּב?הלּכשה

 ,1865 ןּבירשעג ,"תולג ןיא דוי
 ןעגנונעפָאה עסיורג יד קורדסיוא םוצ
 ןוא ערענעש יד ףיוא םיליּכשמ יד ןופ
 ?יויצ ןוא סערגָארּפ ןופ ןטייצ ערעסעּב
 ײר ַא ךיוא םיא ייּב ןַאהרַאפ ,עיצַאזיל
 ,ןצנעדנעט עשידיסחיטנַא טימ רעדיל
 ןרָאלק םענעּפָא םעד ףיוא טקירדעגסיוא
 ?קַארַאכ םיא רַאפ ױזַא זיא סָאװ +,ןפוא
 ,שיטסירעט
 רעדיל עכלעזַא ןח ןרעדנוזַאּב ַא וצ טיג
 רע ."טג רעדח ,"דרָאּב יד; יװ ,ענייז
 םעד רַאפ שוח ַא ךיוא טַאהעג טָאה
 "הקשמ יד? דיל ןייז ןוא ,ןָאטסקלָאפ
  :סקלָאפ סלַא ןעגנוזעג םויה:דע טרעוו
 ,מ ,מ ןופ גנוטעּברַאַאּב רעד ןיא) דיל

 .ןטמירַאּב םעד ןיא ;(יקסװַאשרַאװ

 ןופ סניא ,"הּפוה רעד ןופ+ דיל
 ןַא .ג טיג ,רעדיל עטשרע עני

 ןשידיי ןקילָאמַא ןופ דליּב טנכייצעגסיוא
 םיכודיש עגנוי יד טימ ןּבעלנעילימַאפ
 םגה .ךעלטײלעגני ענעדיײז יד ןוא

 רעײז ןעװעג ןעניײז :
 ןשיוצ וליפַא ,טייצ ןייז ןיא רעלוּפָאּפ
 רעד ןגעװ טלייצרעד ןָאזעניד) םיליּכשמ

 ןּבָאה רעדיל ס -- ג סָאװ ,גנונעקרענָא
 ,(רעגייג םהרבא ןַא ייּב וליפא ןענופעג

 - וצ יז רעגעלרַאפ ןייק טַאהעג טינ .ג טָאה |
 טשרע ןוא עּבַאגסױא רעיינ ַא ןיא ןקורד

 :עג ןּבעגעגסױרַא יז ןענייז 1889 ןיא
 --,ג ,מ ירישז טיא ןיּפַאלַא .י ןופ ןרָאװ
 ,עשרַאװ) יג לכימ ןופ רעדעיל עשידוי
 ןוא םוצ תורעה עליפ טימ (112 זיז
 רעקיזָאד רעד ןיא .טסקעט ןרעטנוא
 ,רעריל רָאּפ ַא ןײרַא טינ ןענייז גנולמַאז
 ריא ךָאנ טכעלטנפערַאפ טָאה ,ג סָאװ
 :סקלָאפ ,דויװ ס--ע"ש ןיא גנוניישרע
 ,דויח ,("הוצמ:רּבל רישי) 11 ײקעטָאילּביּב

 .רעדח דיל םעד ןיא
 שידי ןיא ןּבעגוצסױרַא | ןעמוק

 - עינָאריא עקיטומטוג ענייפ

 ,"הלּכשה

 ןּבעגעגרעּביא שפנו בלּב--,"טַאלּבסקלָאפ
 עשידיי יד ןרעלקפיוא ןופ עעדיא רעד
 .ךיוא העדּב טַאהעג ,ג טָאה ,ןסַאמסקלָאפ

 ײר עצנַאג ַא
 יװ ,רעכיב עכעלטפַאשנסיװ = רעלוּפָאּפ
 ןוא ,עטכישעג:טלעוו ַא ,עיפַארגָאעג ַא
 וצ ןדײרנײַא טוָאלעג טינ' ךיז טָאה
 שיערּבעה ןיא רעכיּב עקיזָאד יד ןּביירׂש

 דניירפ רעטגעָאנ ןייז טלייצרעד סָאד יוו) -
 םעד ןופ רעטָאפ רעד ,קינרעּפוק םהרבא
 ,קינרעּפק וועל טַאקָאװדַא ןטמירַאּב
 +גוגנידַאּב עלעירעטַאמ ערעווש יד רעּבָא
 ,טּבעלעג טָאה רע עכלעװ ןיא ,ןעג
 טייקכעלגעמ יד ןּבעגעג טינ םיא ןּבָאה
 רע ןוא ,ןַאלּפ ןצנַאג ןייז ןרעװַאּב וצ
 םעד ןקורדוצּפָא זיולּב ןזיוװַאּב - טָאה
 ןופ עטכישעגח ןייז ןופ לייט ןטשרע
 .קנַאדַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,ײדנַאלססור
 =ורֹּבַא) גרוּבצניג ירוא ןופ ףליה רעדו

 :לעװ ,(גרוּבצניג ץַארָאה ןָארַאב ןופ רעד
 יד ןופ לטכַא ןַא טקעדעג טָאה רעכ
 רענילק רעד ךיוא ןֹוא ,תואצוה:קורד
 יציפמ הרבחל רעד ןופ עידיסּבוס

 רעטעּפש רעּבָא טָאה עכלעוו
 :רעטנוא וצ טגָצזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז
 .רעשידי רעד ןיא ןּבַאגסױא ןציטש
 ײױנַאלססור ןופ עטכישעג אידז .ךַארּפש
 .טסָארּפ ןיא .,טלהעצרעד טרעװ ָאדי)
 עירָאטסיה עצנַאג איד ,ןושל שעדוי
 תושעמ עללַא ,קלָאפ ןעשיססור םעד ןופ
 . ,דנַאלססור טימ טריססַאּפ ךיז טָאה סָאװ
 ?גייה זיּב הכולמ ַא ןרָאװעג זיא יז דניז
 ז"ז ,1869 ,רימָאטישז ;"טייצ רעגיט
 קוסּפ םעד ָאטָאמ סלַא טָאה ({ש 4
 רשא ריעה םולש תא ושרדוח הימרי ןופ
 לא הדעּב וללּפתתו המש םכתא יתילגה
 וצ המדקה עשיערּבעה ַא טייג ןַאד ;"'ה
 רעד רעכלעוו ןיא ,"ימע יליּכשמז יד
 רע סָאװרַאפ ,לצנתמ ךיז זיא רּבחמ
 ןוא ,"םיגלע ןושלּבצ רפס םעד טּביײרש



  | 81גאַרדאן  58

 .ח ןבאז ריש רעשיערּבעה ַא ךָאנרעד
 . ןייק טיג זיא ךוּב עצנאג סָאד ,"בכרו
 טעּברַאַאּב לעניגירָא רָאנ ,גנוצעזרעּביא

 :כרוד ןוא רעזעלסקלָאפ ןשידיי טעד רַאפי
 רעד ןיפ ןצנעדנעט יד טימ ןעגנורדעג
 ןענײז ןצנעדנעט עקיזָאד יד ,הלּכשה
 רעשידי רעד ןיא טלוּב סרעדנוזַאּב-
 :ניג יד סיורַא טלעטש .ג אוו ,המדקה
 .דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל עקיטס-
 ,תונויזב ןוא תופידר ,תורצ יד יּבגל
 ערעדנַא ןיא טַאװעג ןבָאה יז סָאװ
 =רעד ,עטיל ןֹוא ןלױּפ ןיא ךיוא- ,רעדנעל
 --ןטיוזעי יד ןופ דלוש רעד ּבילוצ טּפיױה
 ןישטנעמ עטסגיטפיג עטסכילדעש איד
 טמוק המדקה רעד ןיא ..טלעוו רעד ףֹוא
 יּכשִמ שיּפיט ןייז קורד:יוא םוצ ךיוא
 ,ךַארּפש רעשידיי רעד וצ גנוִיצַאּב עשילי
 רַאפ לטימ ַא ןולּב טעז רע רעכלעוו ןיא
 =רַאפ ייזע סָאװ ,יד ןופ גנורעלקפיוא
 .,עכַארּפש=רעטטומ רעייז רַאג ןעייטש |

 טסקעט ןיא ךיוא ,"שטייד:שירוי רָאנ
 רעד טכײוװ אפוג "עטכישעגז רעד ןופ
 ןגעוו ןייז וצ ךיראמ ּפָא לָאנטפָא רּבחמ
 :סױרַא ןוא ןּבעל ןשידיי ןיא סעיגָאלַאנַא
 ;ןעגנּוױשנָא - הלּכשה ענייז ןעגנערּבוצ
 ןעמעננָא ןגעו ןלייצרעד םייּב ,לשמלי
 רע טלעטש רימידַאלװ ךרוד םוטנטסירק-
 ןופ עגַארּפ רעד ףיוא ּפַא יונעג ךיז
 ןַא ,קידנזײװפיוא ,הנומא ןוא המכח
 ,טוג טיג זיא ןיילַא המכח יו טקנוּפ
  ָאפָאה ןָא טּבעל (שטנעמ רעד) רע ןעדח
 ,רּבדמַא איו םיא זיא ןיּבעל סָאד ,גנונ
 רעּכָאװ זיא יֹוזַא ,"טסיו ןוא טסוּפ
 ,רעגרע ךָאנ המכח ןהָא ןילַא תנומא
 ַא יַאס דֹוי ַא יַאס ,שטנעמ רעד ןעד
 גנורעלקפיוא ןהָא גנודליּב ןהָא ,טסירק
 ןייז ןופ םירקע איד טינ רע טײטשרַאפ-
 ןשיטסילַאנָאיצַאר ןיא -- וו"זַאא . ?הנומא
 ןגעוו קידנדייר ,םיליּכשמ יד ןּופ טסיײג
 רע טלעטש ,ןכעלקערש םעד ןַאָאז

 ,רענָאיסימ סלַא/

 :וג א ןופ טרעװ םעד ףיוא ּפָא בגא ךיז
 .וײד עצנַאג ףיוא גנויצרעד-רעדניק רעט

 סָאװ ,שודיח ַא .שֿממ זיא'ס ,(147--141) |

 טַאהעג טינ ,סיוא טזייוו ,טָאה ךוּב סָאד
 גלָאפרע ןלעירעטַאמ ןסיורג וצ ןײק

 ,(סױרַא טינ זיא עגַאלפיוא ןייא יװ רעמ)
 טימ ןײגנָא ןענעק רעטייוו לָאז ,ג זַא
 רעשירַארעטיל רעשירערעלקפיוא ןייז
 טַאהעג טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,טעּברַא
 =נגייצרעּביא ןטסנרע םעד :תולעמ עלַא
 ןָאט ןקיטומטוג ןדלימ ךָאד ןוא .ןקיד
 :םיוא:סקלָאפ ַא ןוא רערעל-סקלָאּפ ַא ןופ
 - ,ךַארּפש עכעלמיטסקלָאפ ענײרַא ,רערעלק
 ןשטייד ַא טימ טשימעגכרוד ןטלעז רָאנ
 ןרעלוּפָאּפ רעייז ַא ,טרָאװ ןשיסור רעדָא
 ךיז ןסַאּפוצוצ טייקיעפ ַא ןוא גָארטרָאפ
 / .רעזעל ןשידיי םעד ןופ תוגשה יד ֹוצ

 {11 ת6 ,1869 "רשבמ לוק, ,קינרעּפוק .א

 ערהיא ןוא עכַארּפש עשידיא יד, ,ןַאזעגיד י

 .שָאלָאװ ךורּב 1 ,"דניירפיזיוה, ןיא ,"רעּביײרש

 {ס ,גָאלָאײקעג ;144-142 וײז ,11 10, יקסרעד

 ;1 "קעטָאילּביּב עשידויע ,ץרּפ .ל י 1
 ;287 אס ,1891 "ץילמה, ,גרענסַײװ י ,י

 : תורגא 111 ,"דגיירפזיוה, ,גורפ .ש ;"ג"לי

 ימ ר"ד ; {{ ,רעניװ .ל ;(,ג ןגעװ רעדיל)
 .ארעטיל רעשידוי רעד ןופ עטכישעג ,  ,סעניּפ
 יטיל ,א 1 עיגָאלָאטנַא ,ןיסאּב .מ 11 ,"חוט

 {ס רעגיג .ש ;11--4 ,1915 "טפנוקוצ , ,ןיוו

 ירעכיּב רעד ןיא טקורדעגרעּביא) 2611---241 ,3
 וש ןופ ןעגנולײטטימ עטַאװירּפ }(1922 ?"טלעװ

 | עז) סקא}

 (1921 13/ -- 1858) ּפיליפ ןָאדרָאג
 ,(רָאװַאלסידַאלװ) טַאטשײנ ןיא .ּבעג

 ,ןדייווש ןייק קעװַא רָאי 20 וצ .טעמַאז
 ןטסערג םעד טכַארּברַאפ טָאה רע ואװ
 קיטעט ןעוועג ןוא ןּבעל ןייז ןופ לייט

 ןיק ןעמוקעג 1
 רעד ןופ רָאטקַאדערטימ סלַא גיצּפייֵל
 "םע תירּבװ טפירשטַאוָאמ רעשירענָאיסימ
 ןופ רעּבעגסױרַא רעד זַא .שידיי ןיא
 זיא ,ןַאמלַאד וַאטסוג ,טפירשטייצ רעד
 יג טָאה ,םילשורי ןייק ןרָאפעגרעּבירַא



 :סױרַא ןוא עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא|
 יב תירּבי םעד ןּבעגעג
 ,תוקספה
 ַא ץוחַא ,םלָאהקָאטש ןיא טצעלוצ ןוא
 ן1468ז06, יוו) שידייווש ןיא רעכיּב .יירי

 - 1800 1 8618 ססח 8606 361סװסזװ/ 5
 ןיא טכעלטנפערַאפ רע טָאה (דנַא .א
 -- רשבמ לוקש ט"א גנולמַאז ַא שידיי
 גנורהעלעּב ,גנוטלַאהרעטנוא וצ רעדעיל
 ז"ז ,1915 ,סלָאהקָאטש) "טסיירט .ןוא
 ?טקלָאּפװ .1 -- ןעגנולײטּפָא 3: ןיא ,7
 | +ילּביּבא .111 ,ייםיבוט םיִמיח .11 ,ירעדעיל

 ,("ןעויטָאמ עש עג עטכייל ץנַאג ןיא
 ,שידי םענײר ַא ןוא ןורעפ ענעדנוּב
 | ,ןצנעדנעט עכעלטסיחק טימ

 4 ,דדסקסנאע6 ּב"מז |

 + ףעשירָאטסיה ||

 יה עו 8

 --1853 1/ש) יולה בקעי ןידרָאג
 ?לָאּפ ,דָארָאגרימ ןיא .ּבעג (1909 23/ץ1
 רעכעלגעמרַאפ ַא ןיא ,ּבוג רעװַאט
 ,עילימַאפ רעבושח
 ןעוועג זיא ,לכימ
 6  ליּכשמרעּגלַאהַא
 / רעּבלַאה ַא ןוא
 יד ןוא ,קינדּבח
 יג סָאװ ,גנודליּב
 ןיא ןעמוקַאּב טָאה
 ,זיוהנרעטלע םעד
 ןעװעג טינ זיא
 2יטַאמעטסיס ןייקו

 רעד ןופ טסייג ןיא רעמ ןיוש ךָאד ,עש
 2לֵא רעד ןופ יו ,שטייד טימ הלּכשה
 ,גנולצרעד רעשידיי:לענָאיצידַארט רעט
 ?ןוזַאּב ַא םיא ףיוא טָאה טנגוי ןייז ןיא =

 :עלעט טכַאמעג םשור ןקרַאטש סרעד|
 טנעיילעגרעּביא טָאה רע ןכלעו ,קַאמ
 2עג קילעפוצ ַא ןוא ,טרעדנוח לָאמ ַא
 ןשילגנע םעד ןופ ןַאמָאר רענעגָארק
 | רׁשמִגֹו ןָאטיל רעולוּב רעלעטשטפירש

 ןידר ,ג -- ןָאדרָאפ 0

 .עסיוועג טימ
 .סָאי ,טשעּפַאדוּב ,עקָארק ןיא

 11080060100810 | א ראפ .לָאירעטַאמ -
 ;58 ,51 ו"זה ,עיפַארנָאילּביּב

 =לאיחי ,רעטָאפ ןייז

 קנַאדעג םוצ ןעמוקעג רע

60 

 ףרעשיסור ןיא ׁשֹו 116 60 שוה
 2עגסיוא טָאה רע סָאװ ,גנוצעזרעּביא

 =יילפ ךיוא טָאה .קיניײװסיױא ףיוא טנרעל
 ר יד טרידוטש ןוא טנעיײלעג קיס
 רע טָאה רָאי 17 וצ ,רוטַארעטיל עשיס
 .טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז ןּבױהעגנָא
 ,ןעננ .טייצ עלעיצניוװָארּפ עשיסור ןיא

 ,רעטעּפש ןוא טַאהעג הנותח רָאי 19 וצ
 :גָאװ טזָאלעג ךיז ,ןדנ םעד ןריולרַאפ |

 ךַא ,רעטעּברַאדרע ןַא ןעװעג ,ןרעד
 =ַעדָא ןא ןפיש ןופ רעדָאלנָא ןוא-סיוא
 ?ױעדנַאװ ַא ןיא רָאיטקַא ןַא ,טרָאּפ .רעס

 "ףערעל ַא ןרָאװעג רע זיא ןַאד  ,עּפורט
 ןטעּברַא וצ שיטַאמעטסיס ןּבױהעגנָא ןוא/

 רו .,עסערפ רעשיסור:םורד רעד ןיא

880188884 /02600414) 

 ?יָאזכימ ווַאקַאי פ"א 1676ק38,,,205

 =עג ,.ד'א .א ישטוילַאק ןַאװיא ,שטיװָאל
 ןופ רָאטקַאדער רעלעיציּפָאמוא ךיוא ןעוו
 ןטחטס28612220814// ,602600814/ 1108001ע =

 ןיא ןעגנולייצרעד ןּבירשעג = ,880א
 עשינִיַארקוא ַא סָאװ ,327 גנוטייצ רעד

 .טָאה 1880) ..ןּבעגעגסױרַא טָאה עּפורג |
 ּב"טּפ םעד ןיא ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא רע
 ןוא ןעגנולײצרעד /הסג8ֿמ4 לַאגרושז
 ןוא ןּבעל ןשידיי םעד סיוא : רעדליב
 ,ןטסידנוטש יד ןופ ןּבעל םעד  סיוא

 ןיא טגעקַאּב ךיז טָאה רע עכלעוו טימ

 ףיוא טָאה סרעדנוזַאּב  .דַארגטעװַאסילעי
 =ימ רעסיוועג ַא העּפשה ַא טַאהעג םיא

 :ָאיצָאס ַא ןוא טסידנוטש ַא ,שטיװעלַאכ
 =עגכרוד ךיז טָאה ןיילַא .ג ןוא ,טסיל
 ןוא עזעיגילער סיָאטסלָאט טימ ןעגנורד
 =ַארט סָאד טכַארטַאּב ,ןעעדיא עלַאיצָאס
  =ַאלימיסַא ןופ טייקשידיי עלענָאיציד
 ,טקנופדנַאטש ןשיטסילַאנָאיצַארשירָאט
 :ַארעּכמעט ןסיורג ןופ שטנעמ ַא וצרעד

 זיא ,עיגרענע רערעייהעגמוא ןוא טנעמ
 =וצרעּבירַא

 ןיא םזידנוטש ןופ ןפיצנירּפ יד ןגָארט
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 ןשידיי ןצנַאג םעד ןרימרָאפער ,םוטנדיי

 | עשידיי יד ןעלדנַאװרַאפ ,רעגייטשסנּבעל
 :שיטע רעשיטסילַאנָאיצַאר ַא ןיא עיגילער

 םענייר ןופ דוסי ןפיוא ערעל רעלַאיצָאס
 :ידיי יד ןרעקמוא ןוא םזִיַאדוי ןשילּביּב

 טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,ןסַאמ עש
 רעשיויפ וצ ,ןטפעשעגטפול ןוא לדנאה
 ידּכ ,טעּברַאדרע וצ טּפיוהרעד ,טעּברַא
 ,ןעעדיא עקיזָאד יד ןרידנַאגַאּפָארּפ וצ
 :נעהנָא ענייז ןופ עקינייא טימ .ג טָאה
 דַארגטעװַאסילעי ןיא טעדנירגעג רעג
 :קיטסייגװ עסיוועג יד 1880 רַאונַאי ןיא }
 ,"טפַאשרעדורּב עשילּביב-

 ,טסידנַאגַאּפָארּפ ןוא רָאטַאזינַאגרָא סלַא
 רע ןַא טַאהעג טָאה עיצַאטיגַא ןייז
 ?וצ טָאה "טּפַאשרעדורּבװ יד ןוא גלָאפי
 :סיוא ןענייז סע ;ןַאזרעּפ 30 א ןגיוצעג:
 רעד ןופ םירקיע יד ןרָאװעג טעּברַאעג
 יד טנעקרענָא טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא
 ןופ סקעלּפמָאק סלַא זיולּב עיגילער
 עלַא ןיא טנקיילעג ,ןעמרָאנ עשיטער
 לטבמ ,שפנה תראשה ןיא ,ןטַאמגָאד
 ,לַאוטיר ןזעיגילער ןצנַאג םעד טכַאמעג
 תירּב ,הנותח ןופ לַאינַאמערעצ םעד |

 ךנּת םייּב ויולּב ךיז ןטלַאהעג ,הלימ
 טסײג ןיא גנושטייטסיוא רעיירפ טימ
 רענרעדָאמ רעד ןופ ןוא טייצ רעד ןופ
 םירקיע יד ןופ רעניא ,טּפַאשנסיוװ

 וצ -- ןעוועג זיא טפַאשרעדורּב רעד ןופ
 ,טעּברַא רעשיזיפ טימ ךיז ןעמענרַאפ

 לדנַאה רעד ;טעּברַאדרע טימ טּפיוהרעד
 גַאמַאנַא ַא רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאּב זיא

 .-- ןּבעל ןופ ליצ רעטסכעה רעד ;עיל
 רעד יןופ תומלתשה עקיטסייג יד זיא

 ןיא ךיז ןפיטרַאפ ךרוד טייקכעלנעזרעּפ
 ,הריצי ןייז ןוא טָאג ןגעוו תובשחמ-

 ךרוד ןרעװ טנעקרעד ףרַאד עכלעוו
  טּיַאשּביל ךרוד ןוא טּפַאשנסיװרוטַאנ

 ךָאנ ;ןשטנעמטימ םעד רַאפ גרָאז ןוא

 טָאה רע ואוו
 .לײטנָא ןטסויטקַא םעד ןעמונעג ןײלַא

 וװָאסַארקָאּפ .ַאגנַא |
 זיא יז עטקעס עשילּביב יד טײנַאּב |

 ,םזינַאיַאטסלָאט  ןופ

 529 ! יה = ןידרָאג |

 2ורּבײ יד ןעוו ,1881 ןופ ןעמַארגָאּפ יד-
 ּבײהנָא ןופ טָאה עכלעװ ,"טפַאשרעד
 תודגנתה עקרַאטש ַא ןפורעגסױרַא ןָא
 ןיא ןּבָאה סָאװ  ,ןזיירק עשידיי יד ןיא
 ַא ןעניפעג וצ ןצנעדנעט ןעועג ריא

 ןוא םוטנדיי ןשיוװצ םרָאפ-סגנודניּברא
 ןוא ןלַאפעגרעדנַאנופ זיא ,סוטנטסירק
 ןּבָאה רעדילגטימ עריא ןופ עקיניא
 ןרעדנַאװסיױא רַאפ ןריטיגַא וצ ןּבױהעגנָא
 ףיוא ןזיװעגנָא .ג טָאה ,עקירעמַא ןייק
 דנַאלסור ןיא ןּביילּב וצ טייקיטיינ רעד
 סָאװ ןיא ,טעּברַאדרע וצ ןּבערטש ןוא
 ןופ גנוזייל עקיצנייא יד ןעזעג טָאה רע
 טימ ןעמַאװצ .עגַארּפ רעשידיי רעד
 רע טָאה טּפַאשרעדורּב רעד ןופ םירבח
 ,עינָאלָאק עשידיי ַא ןעדנירג טוװּורּפעג
 .עשיסור עלַא ליּפשייּב ַא ןזייוו וצ ידּכ
 .טָאה גנוריגער עשיסור יד רעּבָא ,ןדיי

 רעד רַאפ דרע ןפיוק ֹוצ טּביולרעד טינ -

 רעשידי ּב'טּפ רעד ןוא  עינָאלַאק
 .טגָאזעגּפָא טָאה ווָאקַאילָאּפ ןופ "דנָאפ
 ןײלַא יג זיא ןַאד .עציטש:טלעג ןיא
 - רָאי 3 טָאה רע ואוו ,ףרָאד ַא ןיא קעװַא
 1884 ןעמוקעגקירוצ ,דרע יד טעּברַאַאּב
 . טימ רע טָאה ,דַארגטעװַאסילעי ןייק

 ןייטשנרעּב .רג ןוא

 ןיא ןוא (1885 24/1 ןרָאװעג טריזילַאגעל
 :רָאפ תּבש עלַא ןגעלפ "זיוהטעּבעגע ריא
 טגעלפימ .ואוו ,ןעגנולמַאזרַאפ ןעמוק
 טסיײג ןיא ךנּת ןופ םיקוסּפ ןענעשרד

 ןּבָאה טגעלפ .ג
 ,=רעניא ןייז טימ גלָאּפרע ןטסערג םעד
 . ןופ חוּכ םעד טימ ,גנוגייצרעּביא רעכעל
 :ַאװ ןייז טימ ,ליפעג ןוא קנַאדעג ןייז
 ,רעמערָא רעד רַאפ סערעטניא ןעמער
 ?טקלָאפ רעשידיי ,רעטרעלקעגפיוא:טינ
 / טָאה טפַאשרעדורּב יד רעּבָא ,עסַאמ
 עריא לייוו ,ןעלקיװטנַא טנעקעג טינ ךיז
 ,טעּברַא רעװויטקודָארּפ ןגעוו ןעגנוזָאל
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 ןשירַאצ ןיא ןּבָאה טעּברַאדרע ןגעוו/
 םגה  ,שיטסַאטנַאפ ןעגנולקעג דנַאלסור
 ַא ןדנירג וצ ןעגנולעג ךיוא זיא ן--ג

 ואוװ ,סעדָא ןיא "סערַאדנוטש, זיירק
 ךיוא טגעלפ ןעגנולמַאזרַאפ ערעייז ףיוא
 ףרַאש ,םולּבנעיליל ,ל ,מ ןטערטפיוא
 זיא 1889  ,ןטנַאטקעס יד קידנריקיטירק
 .רעדנירגטימ יד ןופ רענייא ןעוועג ,ג
 .םעד ןופ עינַאלַאק רעניילק רעד ןופ
 טָאה רע ואוו ,ןַאמרענייּפ רענַאיַאטסלָאט
 יד ןשיוצ עדנַאגָאּפָארּפ ַא טריפעג ךיוא
 ,םירעיוּפ

 :רַאפ ,טּפַאשרעדורּב רעד ןגעק סעיסערּפ

 ןיא זיא .ג ןוא ,טיײקיטעט ריא טרעוו

 ןטימ עקירעמא ןייק קעװַא 1891 ילוי
 ףיוא עינָאלָאק ַא טרָאד ןדנירג וצ ןַאלּפ
 ןַאלּכ םעד ןופ .תֹודֹוסי עשיטסינומָאק
 ,ןרָאװעג טשינרָאג ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא
 עילימַאפ רעסיורג ןייז טימ טָאה רע ןוא
 ?סיורַא טוורּפעג ,טגָאלּפעג קרַאטש ךיז -

 ַא שטיװרוה .א .י טימ ןעמַאוזצ ןּבעג
 ,דוקס:ק6068 ןַאגרָא ןשיטסילַאיצָאס ןשיסֹור
 ?עגנײרַא םיא טָאה ץנַארק פיליפ ויּב
 :ַאמַארד ַא ןרעװ ֹוצ ןויער םעד ןּבעג
 :עג טײװ .ג זיא רעהַאזיּב םגה ,גרוט
 ךַאװש וליפַא ןוא רעטַאעט ןופ ןענַאטש
 =וצ םיא טָאה ץנַארק .שידיי טנעקעג
 ײּפשיוש עטמירַאּב יד טימ טריפעגפיונ

 .,ָאקסעלוגָאמ ָאעל ןוא רעלדַא בקעי רעל
 עטשרע ןייז ןּבירשעגנָא טָאה ,ג ןוא
 רעקידכרע:יפל ריא  ,"ַאיריּביסח עמַארד
 עקידנדײשטנַא ןַא טַאהעג טָאה גלָאפרע -

 רעקידרעטייוו רעצנַאג ןייז ףיוא גנוקריוו
 טיוט ןזיּב ןיוש ןיא רע ;טיײקיטעט
 =עט ןשידיי ןטימ ןדנוּברַאפ ןּבילּבעג
 סעדעי טגעלפ רע ןכלעװ רַאפ ,רעטַא

 יצ . ןריטּפָאדַא רעדָא ןּבײרשנָא רָאי
 ךשמ ןיא זַא ױזַא ,ןסעיּפ 4 ַא ןצעזרעּביא
 סלַא טייקיטעט רעקירעי=18 ןייז ןופי

 / טייצ רעסיוועג ַא ןיא רעּבָא
 =ער ןּבױהעגנָא גנוריגער יד טָאה םורַא
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 80--70ַא טסַאפרַאפ רע טָאה גרוטַאמַארד
 המישר ןייז ןיא סיוא טנכער .ג) ןסעיּפ
 טינ ,יײז ןופ לייט רעטסערג רעד 3

 ןעגייז ,טרעוו ןקידנרעיוד ןייק קידנּבָאה !
 =יא יד ;ןרָאװעג טקורדעג טינ לָאמנייק
 ךןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא ןענייז עקירעּב

  ןיא ,י"נ ןיא ןּבַאגסױא ערעדנוזַאּב ןיא
 ךענייז בור סָאד .עיצילַאג ןוא עשרַאװ
 ,עטרַײרַאװ ףיוא ןּבירשעג ןסעיּפ ס ---ג
 רעדָא ןטעשזויס ענעמונעג ץעגרע ןופ
 .ןעגנוטעּברַאַאֿב עטשידִיירַאפ ןענייז ייז
 .עטושפ רעדָא ןעמַארד עשיעּפָאריײא ןופ
 "אעדעמש :לשמל יװ ,ןעגנוצעזרעּביא
 "סטרעוורָאפ / ,רעצרַאּפלירג ןופ (1896)
 ,יקסנישטווַארק = קַאינּפעטס ןופ = (1896)
 "לד ,גניסעל ןופ -- (1897) "םכחה ןתנח
 =קָא ךָאנ--(1899) "רעכעטסַאּפ עטכעלש
 ךָאנ --(1901) "רזממ רעדק ,ָאּברימ וװוַאט

 "ָאטעג עשידיא ידח ,ָאגֹוה רָאטקיװ
 ןופ רעדניקש סליװגנַאז ךָאנ -- (1899)
 :ָאמ ךָאֹנ -- (1902) עמַאמפיטש יד ,"ָאטעג
 . "ץינַאשטשעמ/ ,"'הרובדש סלַאטנעז
 ענערָאלרַאפ ידח ,יקרָאג .מ ןופ -- (1903)

 ?פיואנענוזח ןיא "טדְנרעּב ַאזָאר רעדָא
 =גיפ ידח ,ןַאמטּפױה .ג ןופ (1904) "גנַאג

 ..ל ןופ -- (1905) ײדנַאלסור ןיא שינרעטס
 "ףוז רעד ןופ רעדניקח יד ,יָאטסלָאט
 לָאז םעדצוחַא ;יקרָאג ,מ ןופ -- (1906)
 סנעסּביא טצעזעגרעּביא .ןּבָאה ךיוא רע
 ןפיואז סיקרָאג ,"דניירפ-סקלָאפ רעד
 - .ױַא .א"רעטָאפ רעדז סגרעּבדנירטס ,"קעד
 עשידי עלעניגירָא ענייז ןרוד רעּבָא
 ןופ ןטעשזויס ףיוא ךיוא טּפָא) ןסעיּפ
 טכַארּבעג .ג טָאה (ןעמַארד עשִיעּפַארײא
 ףיוא שינערעקרעּביא רעתמא ןַאי וצ
 ץנַאג ַא טנפעעג ןוא עניּב רעשידיי רעד
 =נוא ןופ עטכישעג רעד ןיא הפוקּת עיינ

 מוא עּבָארג יד טָאטשנָא ,רעטַאעט רעז |

 צָאטסיה ןוא ןסעיּפ :דנוש עטרעּפמולעג

 =רוה ,רענײטַאל ןופ ןטערעּפָא עשיר
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 טָאה ןכײלג סרעיײז ןוא רמש .,שטיוװו
 ףיוא טריפעגפיוא רעטשרע רעד רע
 ןכַאז עשיטסילַאער עניּב רעשידיי רעד
 עקיטּפַאהרָאװ טימ ,ןּפיט עקידעּבעל טימ
 =עגּפָא טָאה ,ןּבעל ןשידיי ןופ רעדליּב
 ןוא שירעמשטייד עדליװ סָאד טּפַאש
 עשידי עכעלריטַאנ ַא טריפעגנייַא
 יד ואוו ,לֹוש ַא ןפַאשעג טָאה ,ךַארּפש

 ,טנעלַאט רעייז טלקיװטנַא ןוא טעדליּבעג
 תולעמ עקיטײנ יד טגעמרַאפ טָאה .ג
 ?רָאפער סלַא עלָאר רעסיורג ןייז רַאפ
 ַא ;רעטַאעט ןשידי םעד ןופ רָאטַאמ
 שיעּפָארײא ַא ,טייקכעלנעזרעּפ עקרַאטש
 שוה ןטנכייצעגסיוא ןַא טימ ,רעטעדליּבעג

 טײצ רעכיילג וצ ןוא ,ענעצס רעד רַאפ
 רעד רַאֿפ שינעדנעטשרַאפ ַא טימ ךיוא

 :רעטַאעט ןשידיי םעד ןֹופ עיגָאלָאכיסּפ
 :ַאמ יד ןּביוהעגפיוא רע טָאה ,רעכוזַאּב

 עט ןשידי םעד ןופ עדרעװ עשילַאר
 םיא טלדנַאװרַאפ ,עקירעמַא ןיא רעטַא
 ,לּפמעט?טסנוק ַא ןיא ןַאגַאלַאּבַא ןופ
 יד ךיא רעכװזַאּב סלַא ןגױצעגנײרַא
 ךשמ ןיא ןוא ןזיירק ערעטנעגילעטניא
 :סטנעקרענָא רעד ןעוועג ןרָאי עגנַאל ןופ
 ?יוועג ַא ןיא ,גרוטַאמַאוד רעשידיי רעט
 ךָאנ קידנזָאלרעּביא טינ טכיזניה רעס
 ַא ןוא רערעל ַא עבטּב .שרוי ןייק ךיז
 רע טָאה ,ןעעדיא עשיטע ןופ רעגידיירּפ
 ענעדיישרַאפ טרירַאּב ןסעיּפ ענייז ןיא
 ךרוד ןוא ןּבעל ןשידיי ןופ ןעמעלּבַארּפ

 עשידיי יד ףיוא שירעיצרעד טקריוװעג ייז = |
 ןעמַארד עטשרע ענייז ןיא ,ןסַאמ:סקלָאפ
 ענייז טימ ןעגנורדעגכרוד ךָאנ רע זיא
 טריזילַאעדיא ,ןלַאעדיא:הלּכשה עטלַא
 :רָאפ יד טכַארַאפ ןוא עטעדליּבעג יד
 ,רוד ןעמורפ ןטלַא םעד ןופ רעייטש

 יד רע טרעדנע רעּבָא טיײצ רעד טימ |
 יד סיוא טכַאל ,ענייז גנוַיצַאּב .עקיזָאד
 :עג ענייש טרעדליש  ,גנודליּב עשלַאפ

 526 ןידרָאג

 :ענָאיצידַארט רעד ןופ אקווד ןטלַאטש |
 טייז רערעדנַא רעד ןופ .טייקשידיי רעל
 :נ םעד טימ ךיז קידנענעכער ,רעּבָאי
 =ַעט ןשידיי םעד ןופ קַאמשעג ןקירעד
 .טינ ךָאנ ןיא רעכלעוו ,רעכוזַאּב?רעטַא
 +טסנוק רעתמא ןַא וצ ןעוועג ןסקַאװרעד
 ןיא טכַארּבעגנײרַא ,ג טָאה ,עמַארד
 ,ןטנעמעלע עשיטַאמַארדָאלעמ ןסעיּפ ענייז
 ןופ סָאװ ,ןטקעפע עשינעצס עקרַאטש
 עטסעּב ענייז וליפא יירפ טינ ןענייז יז
 טָאה טיונ רעלעירעטַאמ ּבילוצ ,קרעו
 .ןסעיּפ:דנוש ןּבײרש טזומעג ךיוא רע
 יג זיא ןעמַארד עטסעּב ענייז ןיא ךיוא
 ,רעלטסניק רעטשטנעּבעגטַאג רעד טינ
 טנַאז יד קרַאטש וצ ךיז טניפ סע ןוא
 :יסּפ רעד ;רעקינכעט ןטינעג םעד ןופ
 ,רעכַאװש ַא זיא ןזילַאנַא רעשיגָאלַאכ
 זיא ןעמעלּבָארּפ ןוא ןעעדיא זיירק רעד
 =ַאֹּב רעײז ךיוא ןֹוא רעטצענערגַאּב ַא

 ?כעלפרעּבייא וצ לָאמטּפָא זיא גנוטכייל
 ןופ ןדלעה יד ;רַאגלואװ ןוא ךעל
 ןלַאעדיא ערעײז ןוא ןעמַארד ענייז
 רעד רעּביא ףיוא טינ טפָא ךיז ןּבייה
 +ריּבניילק רעקיסעמלטימ רעכעלנייוועג
 ןסעיּפ עקינייא ןיא זיֹולּב ; טייקכעלרעג
 ,1903 ,"לװייט ןוא שנעמ ,טָאגק יו)
 בוא רעדח ,1906 ,"היובא ןּב עשילאק

 +דנַאהַאּב רע טווװרּפ (1905 ,"רעטנַאְקַאּב
 .ןעמעלּבָארּפ עשיפַאסָאליפ ערעפיט ןעל
 :ָאּפ יד ןענייז ןסעיּפ-רעגייטש ענייז ןופ
 "ריל גינעק רעשידיי רעד, :עטסרעלוּפ
 רעדָא ריל ןיגינעק עשידיי ידי ,(1892)
 שיסָאלק ַא -- (1898) "תרפא עלערימ
 =יירקק ,רַאוטרעּפער ןשידיי ןופ קיטש

 יד עיסַאכװ ,(1902) 'ַאטַאנָאס רעצ

 -- (1907) "םייה ַא ןָאז ,(1903) י"המותי
 ,דנַא ,א ,עקירעמַא ןיא ןּבעל ןשידיי ןופ
 =ַאמַארד עטסעּב ענייז ןופ לַאװסױא ןַא
 ?טכַארּפ ַא ןיא סױרַא זיא קרעװ עשיט
 ס -ג בקעיא ט"א .ּב 2 ןיא עּבַאגסױא
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 ןופ לעקריוסו םעד ןיפ ג"פ) יױעמַארד |

 ,טָאגז 1 :(1911 י"נ ,"טניירפ- ס--ג בקעיו
 - ,"היובא ןּב עשילא? ,"לעפייט ןוא שנעמ
 ;1907) ָאּפַאסװ ,(1905) "ףרוטמ רעד

 גָאלָאז ללה ר"ד ןופ עדעררָאפ ַא טימ |
 עלערימא 11 ;"גרעּב יד ףיואי ,(ווָארַאט
 ןופ ןזרעפ ןיא גָאלָארּכ ַא טימ) "תרפא
 ,יַאטַאנָאס רעציירקז ש,(יקסוועשטניװ .מ
 רעדע ,(1904) 'טפַארק עתמא  ידז

 יא .ג .,"םייה ַא ןהָאח ,"רעטנַאקעּבנוא |
 רע יד ןופ רענײא ןעװעג ךיוא
 :עמַא ןיא .רעביירשגציקס עשידיי עטש
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה ,עקיר
 ךיא עסערּפ רעשידיי רעשיטסילַאיצָאס
 ,עשיטסיצילּבוּפ טימ
 1908 םורַא ,ןעלקיטרַא עשיטירק ןוא
 :רעטַאעט ןטרירטסוליא ַא ןבענעגסיורא

 ,לַאנרושז |
 ןשיווצ טעּברַאיסגנורעלקפיוא רעד ןיא :

 | גַאזוצ יײנ ןיא ,ןסַאמ:סקלָאפ עשידיי יד
 - גַאגרָא .דנַא ,א שטיװָאמיה ר"ד טימ ןעמ
 :טדעפ) "עגיל:סגנויצרעדײ יד טריזינ

 טליּפשעג ללכּב ןוא ("געיל לענָאשיײק |
 :עג רעשידיי רעד ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא
 ;ריוו יד ואוו ,י"נ ןופ טײקכעלטּפַאשלעז
 ךיז טָאה טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ גנוק
 י'נ ןיא היוול ןייז .ןליפ קרַאטש טזָאלעג
 ןיִא ,עיסעצָארּפ עזָאידנַארגַא ןעוועג זיא =

 :דנעצ טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה סע רעכלעוו
 .םעד ןופ רערערַאפ רעטנזיוט רעקיל

 .:לוק ןוא רעױב?רעטַאעט ןשידיי ןסיורג
 + ערעדנַא ןוא ןציקס ס--ג ןופ --- .רעוטרוט

 עשיטסירטעלעּב | - ,ּב 3 סיורצ ןענייז ןכַאז ע
 :ָאילּביּב עלַאנָאיצַאנרעטניא ידח ג"פ ןיא)

 ;(280 ז"ז) יןעגנולהעצרעח 1 :(י'נ ,"קעט
 ןוא עכילקילגנואח ,"רעדליב:ןעילימַאפז 11
 ז"ז) "רָאמוה ןוא עריטַאסח -,"עדנעלע
 "רעדליב עזר 11 ;(0

 ,"ףָאזָאליפ ןעגיד |

 ,(301 ז"ז) "ןעד

 .עכעלטפַאשנסיוװ

 ליײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג

 .ןקורדנייא)
 ,(1907 עיצילַאג רעּביא עזייר  ןייז ןופ
 =יורטח ,(שיריטַאס) "קיטירקח ,"ןעציקסח

 98 0 וי יי ירא

 | ;לעטדעטטניילק א ןופ ןעקנַאדעג עגירע
 - ףיטע עשיגָאלָאיצָאסז
 . ןטנָאמרעד םעד ןיא

 עיפַארגָאיּב ס -- ג סױרַא ךיוא זיא ג"פ
 ןענייז ס--ג ןסעיּפ ךס ַא -- .רעטלָאװ ןופ
 . רעד ףיוא ןעגנַאגעג גלָאפרע סיורג טימ
 :רַאפ ךיוא ןענייז .ןוא עניּב רעשיסור
 ;רעּביא רעשיסור ןיא ןרָאװעג טכעלטנפע

 ןןוא
 ןַאמקילײה .ט ןופ .זרעּביא -- 0418
 | .2סָאמ ,ע 48000474 3162101644 ג"פ)

 "תרפא עלערימא :יוו ,גנוצעז

 ,"ףרוטמ רעד /!העובש ידי ,(1912 ,עווק
 .,"ריל רעשידיי רעדח ,?ָאּפַאס עשידיי ידח
 --"טפַארק עתמא ידח ,"היובא ןּב עשילאק
 ;(1912 ,סעדָא) טילּבנעזָאר .ד ןופ .זרעּביא
 ;עמָאקיגַארט--(יָאפַאסײ)"טוהדעגניפ הרש?
 :רָאּפ ג"פ) יקסנָאקלָאװ .א ןופ .זרעּביא ,עיד

 * עיסַאכ, ;(1911 ,עװקסָאמ ,ווָאלַאגוט !
 י ג'פ) ןילוי יג ןופ ,זרעּביא -- ?המותי

 * "הטיחש ידח ;(1911 ענליװ ,ןירעּפלַאה

 ;(0 ,עװקסָאמ ,טסחמוזה {100626װװ

 1641 0ט ח תס- ג'פ ןיא ןסעיּפ גנולמַאז ַא

 - 60806- ג"פ) גרעּבנַאפ ,מ ןופ ,זרעּביא

 .ןוא עּבילװ א"צ) 1910 ב"טּפ ,אעסס180
 רעד ןיא עכנַאמ ךיוא יװ ,('טיוט
 ,דנַא .א ןעש .שט ןופ גנוצעזרעּביא
 .ןוא שטנעמ .,טָאגו טא שילױּפ ףיוא

 גָאק ַא טימ ןרָאװעג טריפעגפיוא "לווייט |
 | ,יילקז רעװעשרַאװ ןיא גלָאפרע .ןלַאסָאל
 "ייוַצְנַארפ רעד ןוא ,1910 "רעטַאעט םענ
 - טָאה ןָאסירּב רעקיטירק: :רעטַאעט רעשיז
 ?קרעמ ידע סלַא טנכײצַאּב עסעיּפ יד
 ןיא ךיוא | יה"רי אא ןופ עטסקידרעוו

 2לבייא) ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז שילגנע

 זיא שיערּבעה  ףיוא ,ט--ג ןסעיּפ עק |

 ךורּב .ללארשי ןופ ייףרטמהח טצעזעגרעּביא

 ,(1923 ,גרעּבמעל ,"תיגונסא ג"פ)

 עלעגיגירָא = רעדָא עטריטּפָאדַא ס--ג ןופ
 ךיוא ןענײז סע עכלעװ ןשיװצ ,קיטשרעטַאעט
 .וליפא ןוא ןסעיּפידנוש לסיב עשביה א ָאד

-- 
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 טזומעג טָאה ,ג סָאװ ,ןטערעּפָא ?עשירָאטסיה, |

 לָארַּפ פ"א ךיוא לײט םוצ) טיױנ סיוא ןּבײרש
 רעד  :ןירָאג ךָאנ טנכייצראפ ,(יּבָאקַאי רָאסעּפ

 *ןטלעװ ײװצ רעדָא טסילַאיצָאס  רעסיורג
 ,"וינעװע ןָאסידעמ ןיא דרָאמ רעד ,,(1892) }

 ,"חלג רעשידײי רעד )1892(,  ?םָארגָאּפ רעד ,
 /"אירול רעדירב עשיװטיל יד , ,"שדח סנרּפ רעד
 ןיא ןדי יד ןוא דמחמ} ,"ללוּכה בר רעד,

 יור, ,(1894) .רעּפָא עשירָאטסיה --- ?ןעיּבארא

 ףיטראמ --.יעלילַאג, ,;עקירעמַא ןיא דיי רעשיס
 ןוא די רעצרַאװש רעד, ,'טפאשנסיװ ןופ רער

 רענעדלָאג רעד בהזה לגע, ,?שטיװָאפעזָאי ריאמ

 | ,(1895) *ןליוּפ ןיפ ץַאש רעד רעדָא עדיא , ,?טָאג

 ,"ךרַאמ ןוא עּביל ,לַאטיּפאק , .,"ןצנירּפ יירד יד,
 ,רעּפָא עשיטסַאטנַאפ --- ?גינעק רעדליװ רעד,
 לוק  ,גנוריטּפעדא --- ?ןאטַאלרַאש עלהמלש ,
 רעשינעילגטיא רעד ןופ טעּברַאַאּב -- "רפוש
 --"תטחוימ עלהרובד , ,(1896) *ינַאנרע, ערעּפָא
 זקסא תה 6648 44 4000 סיקסװָארטסָא ךָאנ
 רעד קיציא גילעז רעדָא עלעזייר, ,46 4861
 יַאּבַאק, סרעלליש ןוֿפ טריטּפָאדא --- ?רעמזעלק
 עדליװ יד רעדָא טנגוי סָאעדעמ, ,"עּביל ןוא על
 גנאזעג טימ עמארד א --- "ןיסעצנירּכ
 רעדָא ררושמ לדוד , ,(1898) "סופיירד ןַאטיּפַאק,
 עשילַאקיומ -- "דיל ענעסירעגרעּביא  סָאד
 יײּפעג יד ןוא םירמ ענייש יד, ,(1899) עמארדד
 ,ש .א ךָאנ ,ערעּפָא עשירָאטסוה -- ?עטקינ
 טימ ,"םיזראה קמע , סראליגַא עיסַארגיסגרעּבדירפ
 -- "העובש יד, ,ָאקסעלוגָאמ ָאעל ןוֿפ קיזומ

 רעד, ,'לשנעה ןאמרופ, סנאמטּפיױה .ג ךָאנ
 ץע רעד, ,(1901) ?עקירעמא, ,(1900) *ןואג
 ?טײהרַאװ יד , ,(1902) ?טולּב סענעגייאע ,"תעדה
 ,עמארד עשילַאקיזומ -- ?םיּתעלּפ יד, ,(1903)
 ,גנאזעג טימ  דליבסנּבעל -- "החּפשמה תרהט,

 ---"ךודיש רענעגנואווצעג רעדָא רוד רעײנ רעד, |
 יג * ןופ טעּברַאַאּב ,ּבילטָאג ,ל ןופ .זרעּביא
 עמַארד עשיריטאס -- ?טָאג ןוא גינעק , ,(1904)
 .מערפ רעד , )1905(,  ןטיײצ עשירָאטסיה עלַא ןופ
 תולג, ,(1906) עמַארד עשיטנַאמָאר -- ?רעד
 -- "עקירעמא ןיא תעגושמ יד, ,?ןעיצילַאג. -

 רעד רעדָא אנַאקירעמַא איטנעמעד ,קיטשסקלָאפ
 ןופ עמומ יד, )1908(,  .טלעג ךָאנ ןינַאװ
 :ךיִו ,מ טימ ןעמַאוצ ןעידעמָאק --- *עשראוו
 ,"סג ךוּתב סנ רעדָא ארָאנ, -- יקסוועשט)

 סיױרג רעײז יא ,ג רעּביא .רוטָארעטיל יד = |
 רעשלערּבעה רעד ןיא ןעלקיטרַא ןוֿפ טײטשַאּב ןוא =

 .רעדורּב , רעד ןגעװ עסעֶרּפ רעשידייישיסור ןוא
 רעּביא סעיזנעצער ריש א ןָא .ןופ ןוא "טפַאש

,)1897( 

 ,ןסעיּפ ענייז |

 דַארג

 ,80ח0008/ 680. 384

.{ 150 -- 81 

 :םעדציחא  ;ןגָאלָארקעג ךיוא יװ
 ןופ עטכישעג רעד וצ ןטנעמוקָאד עלעיציּפָא
 זיז ,{ ,8606042106 ,"טפאשרעדורּכ, ס--ג

 - 066166814360814 / 423210ס78 /74- 141--8

 .סקלָאפ סעשידיג :16281ץקמ 0 ס80ס8צמ

 יטעװַאסילעי ןופ ןצנעדנַאּפסערָאק) 1885 ,"טאלּב
 .,תוילגרמ ,מ ;(טײקיטעט ס--ג ןגעװ

 ,יב , 1

 4261 ,197 ,16000שע(6 060326

 . ,04308818 ,יקסנעװָאר .ב 1140 ,1909 ,"רקּבה,

 - ,1909 ,"דניירפ , ,וָארַאטָאלָאז ,ּפ רייד :24---23 ,9

 =-175 ,127 ,1909 , "דניירפ , ,םולגנעיליל ,ל ,מ ןילוי
 88,  ,ןילרעּב * + 91 ,28 ,גרעּבניצ 06
 - יַבַאג ז ;אקירמאּב לארשי ימבח 292--289 ,,?|1

 יעלַא ,א ן1905 280620428 020,388 ןיא ,דוג

 6 ,1904 עגאלײּב ,"דניירפ רעד , ,וָארדנַאסק

 וא ר"ד :"אמארד עשידוי סָאדע ,יקסניּפ ,ד

 ,יקסװעשטניװ .מ 111 ,"שידוימ ב"מז ,ינודקומ

 ,סרעפפײז .מ ;"ןידרָאג בקעי טימ גָאט א,

 "ענירעא ,"רעטַאעט ןעשידוי ןופ עטכישעג איד,
 ,"עגהיּב עשידוי אידע ּב"מז ,".ג בקעי ןופ ןעגנור

 זיי { /"רעטַאעט שידײ, ,יקצולירפ חנ 7
 ןעשידיא ןופ עטכישעג , ,ןירָאג וּב

 ןופ עגנורפגירע ,ןירבָאק .ל {11 ,"רעטַאעט

 ןוא ןענעלע ,ן--ל ,א ;?גרוטַאמַארד ןשידיא א
 "רעפ, ,ןיטשגײװ .ּב 411 ,1909 ,"טפַאשגעסיװ
 ןכאז טרעכײװ ומ ר"ד 1159--15/ ,"רהָאי גיצ

 8 ,)ט66

 ;ילַאנרושז ןייז -- קחצי ןידרָאג !
 . ןייז טימ ןדנוּברַאפ זיא טייקיטעט עשיטס

 ,ײטרַאּפ?,ס ,ס רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא
 רעד ןיא קיטעט ןעװעג עקירעמַא . ןיא

 שַאירָאטירעטןטסילַאיצָאס יד ןופ ײטרַאּפ -
 .עיצולָאװער :ץרעמ רער ךָאנ ,ןטסיל
 ןייק ןעמוקעג ריּביס ןוא עינַאּפַאי ךרוד
 ,"רעטקיניײארַאפח סלַא טעּברַאעג .,דנַאלסור
 :עילהָאמ ןוא רעקסּבעטיװ ןיא טּפיױהרעד
 ?טָאטש יד ןופ דילגטימ ןעוועג ,.ּבוג רעו
 :הָאמ ןיא ייס ,קסּבעטיװ ןיא ייס ןטָאר
 /. ןוא דנַאלסורגטַאר ןזָאלרַאפ 1919 ,וועיל

 ?ייא ןעוועג טייצ עסיוועג ַא ןליוּפ ןיא |
 ?רַאפװ יד יב רעוט:טּפיוה יד ןופ רענ
 יד ןיא טקילײטַאּב ךיז ןוא "עטקינייא
 .,ןּבַאגסױא:ײטרַאּפ
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 (1925 13/ןע---1568 ןסינ) .3ּ ןירָאג
 רעדָא ָאדיֹוג קחצי ןופ םינָאדװעסּפ
 - ,טנַאק רענליוו ,עדיל ןיא .ּבעג .ָאדיוה
 עשיטַאּבעלַאּב עמורפ ןופ עילימַאפ ַא ןיא
 13 זיּב .רעמערק
 ןיא טנרעלעג רָאי
 ?עג ןַאד ,םירדח|
 ךָאנ טימ  ןרָאפ -

 םירבח עכעלטע
 ,רימ רעד ןיא
 ַא זיולּב רעּבָא
 2עג טייצ עצרוק
 רעד ןיא ןזעוו
 ,םײהַא טרעקעגקירוצ ךיז ןוא הבישי
 :ליּב רענײמעגלַא וצ ןעמונעג ךיז אוו
 רעשידיי=שינױרק ַא ןיא רעירפ ,גנוד
 וצ ,רערעל עטַאוװירּפ ייּב ןַאד ןוא לושו
 :ןצנײרַא ענליוו ןייק ןעמוקעג רָאי 6
 ,טוטיטסניא-רערעל ןשידיי ןיא ןטערט

 קיד ריאמקיזייא טימ טנעקַאּב ךיז רעּבָא =
 םעד ןגָאלשעגּפָא םיא טָאה רענעי ןוא
 ַא ..מה! :קידנקרעמַאּב ,וצרעד קשח
  !עדרוקָאק ַא טימ דמלמ-הרוּת:דומלּת
 .עטשרע ענייז טקישעגקעװַא 1889 םורא
 וצ ,"רדח ןופ תונורכזח ייז ןשיװצ ,ןכַאז
 ןַאד ןוא ידניירפזיוה , ןרַאפ רָאטקעּפס .מ
 .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ןײלַא
 :ןצרעּביא גָאלשרָאפ ַא טַאהעג ןַאד טָאה
 -רעגרוּברעטעּפ ןופ עיצקַאדער יד ןעמענ

 ןדַאלעגנײא ןוא ?טַאלּבסקלָאּפ ןעשידויז
 יג ןגנוי םעד ךיוא עיצקַאדער רעד ןיא
 ײטַאלּבסקלָאפײ סָאד זיא עלייוורעד רעּבָא
 גנודַאלנייא רעד ףיוא .ןעגנַאגעגרעטנוא
 ןיא ןטעּברַאוצטימ ןָאזעניד ןוא ץרּפ ןופ
 ?טנפערַאפ ,"קעטָאילּביּב רעשידויז רעד

 ?ביּבװ רעד ןופ .ּב ןט51 םעד ןיא טכעל
 ןוא אנכשח גנוליצרעד יד "קעטָאיל
 ןעמעוו טימ ,ןצרּפ ייּב זיוה ןיא ,"אגרש
 ךיז טנעקַאּב ,טעדנײרפַאּב טנעָאנ ךיז
 רַאפ ןּבעגעג םיא ןוא ןרודגיבַא:ןּב טימ

 ענייז

 רָאטקעּפס

 = , 'י ' = * 4

 2895 | . ןירָאג

 עשיערּבעה ייווצ "הרוגא ירפסח
 "הנוגעהי ןוא "רואנה רגנהי ,ןעגנולייצרעד
 קושמז עירעס רעצנַאג ַא ןופ ּבַײהנָא סלַא
 .ץלעיּפיצנירּפ ּבילוצ רעּבָא ,"םייחה
 =רַאפ סרודגיבַא:ןּב ןיא רעמ תועד:יקולח
 ןופ יו ױזַא ,טקורדעג טינ ךיז גָאל
 גנומענרעטנוא רעסיורג רעטנַאלּפעג רעד
 עכעלטפַאשנסיװ = רעלוּפָאּפ ןּבעגוצסױרַא
 שידיי ףיוא קרעװ עשיטסירטעלעּב ןוא
 לגנַאמ ּבילוצ זיא ץרּפ .ל .י ןופ ר"א
 זיא ,ןרָאװעג טשינרָאג ןעלטימטלעג ןיא
 רע ואו ,ענליוו ןייק ןרָאפעגקעװַא .ג
 :יילקז ןּבעגוצסיֹורַא ןטָארטעגוצ 1892 זיא
 ןטױל ,שידי ןיא "ןעגנולהעצרע ענ

 ן"הרוגא ירפסח סרודגיבא:ןּב ןופ רעטסומ
 סױרַא ןענייז עּבַאגסױא רעקיזָאד רעד ןיא
 דָאװַאז ןופח ןעגנולייצרעד ענעגייא ענייז
 רעד" ,ןָאזנעּבעל ,א ּפ"א -- דָאּב ןיא
 ?לעװ ,ןטפעה 2 ןיא ,"קינטנעצָארּפ רעיינ
 רעייז קנַאדַא גלָאפרע טַאהעג ןּבָאה עכ
 עגנוי ַא ענייז ךיוא יו ,םזילַאער ןטנוזעג
 :יא) "ןעלַאפרַאפ טסעװָאס רעד" טעּברַא
 ךץרּפ .ל ,י ןופ ןכַאז ןוא (גנוצעזרעּב|

 :רוזנעצ ּבילוצ רעּבָא ,יקסניּפ דוד ןוא
 ןיא לגנַאמ ּבילוצ ךיוא ןוא ןטייקירעווש
 עגנוי יד םגה) רעטעּברַאטימ ןוא ןעלטימ
 ןעוועג זיא גנוגעװַאב:רעטעּברַא עשידיי
 / ןוא ןּבַאגסיא יד ןיא טריסערעטניארַאפ

 עג .ג טָאה ,(ןטײרּפשרַאפ ייז ןפלָאהעג
 ?רעּביא .,ןוא ןלעטשּפָא גַאלרַאּפ םעד טזומ
 זלרַאשט ןופ גנוצעזרעביא יד קידנזַאל
 ט"א) "רליפרעּפָאק דודי ןַאמָאר סעסנעקיד
 - 1894טסברַאה ,(1894 ,ענליוו ,"דוד ןּב דודי
 זיא רע ואוו ,קרָאײװינ ןייק ןרָאפעגקעװַא
 ךופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןרָא-עג
 "גנוטייצ רעטיײּברַאװ עשיטסילַאיצָאס יד
 ךָאװ עדעי ןוא ,"טַאלּב דנעבא? ןוא
 . ןוא ןציקס יירד:ייווצ ַא טכעלמנפערַאפ/

 יד ןופ גהנמ םעד ּבילוצ ,ןעגנולייצרעד
 ןופ רעכערג טינ -- ןטפירשטייצ עקיזָאד
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 .סָאד סָאװ ,ןטלַאּפש ריפ סנטסכעה ,ייווצ
 וצ טייקכעלגעמ יד ןעֶמונעגּפָא טָאה
 ן'א קיטייצכיײלג .קרעװ ערעסערג ןפַאש
 רעד רעּביא ןּבירשעג "טפנוקוצ רעד;

 1895 ,רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל רעשידיי .|
 ?קַאדער סלַא עיפלעדַאליפ ןייק ןדַאלעגנייא
 סטַאַאטש רעיפלעדַאליפ/ רעד ןופ רָאט
 ּבלַאה ַא טריטקַאדער עכלעוו ,"גנוטייצ

 :יױק:רעטַאעט ןרָאװעג 1897 .טייצ רָאי
 -לעזרעד וצ ,"טַאלּב דנעבאי ןופ רעקיט
 עּבכַאגסױא רענליוו ןייז טײנַאּב טייצ רעּב
 עשידיאק ט"א .ןעגנולייצרעד עניילק ןֹופ
 סע רעכלעוו ןיא .,"קעהטָאילּביּב-סקלַאפ
 :ןכַאז ענעגיא ענייז ןענישרע ןענייז
 ןָאנעּבעל .א פ"א -- "ענעסימשעג ידז

 ,(ןטפעה 2 ,1898) "הנוגע יד, ,(ןטפעה 2)
 ,"םיקיזמ ידי ,(1898) "? ןּברק סעמעווז

 ,(1900--1899) "םירסומק ,"דיחי:ןּב רעדח

 רעּבָא ,(1899) "קָאשיּפינש ןיא חסּפ

 טזומעג טָאה עּבַאגסױא יד יוא
 ןעמונעגרעּביא 1898 .ןרעװ טלעטשעגּפָא
 ?קַאדער יד יװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא ןופ
 רעדח לַאנרושז ןכעלטַאנָאמ םעד ןופ עיצ
 :ַאּב רעניװ ָאעל ןכלעוו ,"טסייג רעיינ
 לַאנרושז ןשידִיי ןטסעּב םעד טלַא טנכייצ
 טינ רע טָאה ךָאד ,טיצ רענעי ןֹופ

 רעּבמעטּפעס ,רָאי ןייק ןליפַא ןגיוצרעד |

 ?ייווצ םעד ןּבעגוצסױרַא ןּביוהעגנָא 1
 :לעװ ,"לַאנרושז רעטַאעהט; ןכ;לטנכעוו
 טריזינַאגרָאער ַײנורַא רָאי ַא ןיא זיא רעכ
 ןוא לַאנרושז רעטַאעהט; ןיא ןרָאװעג
 ןופ ליײטנָא םעד ייּב ,"טַאלּב ןעילימַאּפ
 ר"ד ,גרעּבשיפ סירָאמ ר"ד ,יװַאקרַאה א
 דא ,י ,ןהָאק לאכימ ר"ד ,יקסנַאדשזריג
 ,יקסװעשַאמָאט ,ּב ,רעלדַא .ּפ בקעי ,רעל
 ךיוא רעּבָא ,,דנַא .א גרעּבנרָאט ,ןיּביל .ז

 סָאד) ןרעמונ 30 ייּב ןטלַאהעגסיױוא םיוק |
 "יב ןטייז עקיטלַאּפשײװצ 16 וצ בורי

 ןרָאװעג 1904 .(.זקע 3000 ןופ שזאריט א

 ןוא "סטרעװרַָאפא ןופ רעטעּברַאטימ ַא

 ,"רעגעלש:טיוט רעד, |

 ןכעלטנפערַאפ וצ ןּביױהעגנָא קיטייצכײלג
 עירעס ןייז "דניירפ; רעגרוּברעטעּפ ןיא
 - ןיא רערעדנַאװ רעשידוי רעדח ןעלקיטרַא
 טָאה עבלעװ ,"דנַאל םענעדלָאג םעד
 ןופ ְךֵשמ ןיא ךָאװ עלַא טקורדעג ךיז
 =טימ רעקידנעטש ַא 1906 טניז ,רָאי ייווצ
 ,"לַאנרושז ןעגרָאמ} םעד ןופ רעטעּברַא
 ןעװעג ןעװ ,1908 ןופ הקספהַא טימ
 ."רעמרַאּפ ןעשידיא; םעד ןופ רָאטקַאדער
 רעשילגנע רעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 ןוא עלעניגירַא טקורדעג .ואוו ,עסערּפ
 =נעצער .,ןעגנולייצרעד  עטצעזעגרעביא

 רעּביא ,רעטַאעט ןשידיי םעד רעּביא סעיז |
 רעשיסור רעד ןופ קרעװ עיינ יד
 .לַאנרושז ןשילגנע םעד ןיא) רוטַארעטיל
 רעד ןיא = ,וו"זַאא -(140521140616 8
 ףנטײצ רַאפ טעּברַא רעקירעיגנַאל
 ןוא עסיורג ךסַא טצעזעגרעּביא ןעג
 =לַאֹּב ,יַאטסלָאט ,ל ןופ קרעװ עניילק
 ,ךַאּברעױא .ּב ,עדָאד ,ןַאסַאּפָאמ ,קַאז
 ,ןרָאהטַאה ,ועיערדנַא ,יקרָאג ,וװָאכעשט
 ,,דנא .א ןָאסנעװיטס ,טָאילע שזדרָאשזד
 סיוִרַא ךיוא ןענייז עליפ עכלעוו ןופ
 גירקח סיָאטסלָאט א"צ ,םרָאפכוּב ןיא
 .סַאלָאז לימע ,(טצריקרַאּפ) "ןעדירפ ןוא

 =עטפיגרַאפ רעד
 + "םכה רעד ןתגי ס'גניסעל ,"סוק רעט
 ךיא טכעלנטפערַאפ טינ ,דנַא .א
 סעירעס עצנַאג ךיוא ןענייז םרָאפכוּב
 ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןעלקיטרַא ס--ג
 רעד ןופ עטכישעג ;רעטַאעט ןשידיי
 ,רעשינעילַאטיא ,רעשימיור ,רעשיכירג
 ַארד ןופ ךעלהשעמ ;עמַארד רעשילגנע

 סע ןכלעוו ןיא ,קרעװ קידנעּבליפ ַא--ןעמ |
 - עלַא ןופ ןעגנולייצרעדרעּביא ןײרַא ןעמוק
 ,רעילָאמ ,ןיסַאר ,ריּפסקעש ןופ ןעמַארד
 - שדגירטס ,ןָאסנרעיּב ,ןעסּביא ,ןָארעדלַאק
 - =װָארטסָא ,ןַאמרעדוז ,ןַאמטּפױה ,גרעּב
 1924 ,דנַא .פ .א ,ּוָאש ,וָאכעשט ,יקס
 =גייא ענייז ןוא עּפָאריײא טּכוזַאּב ,ג טָאה
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 ןיא ווירּב ייר ַא ןיא טרעדלישעג ןקורד
 טייצ רעצרוק ַא ןיא ,"לַאנרושז ןעגרָאמז|
 ,ןברָאטשעג ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ םורַא
 ןקיטכירפיוא , קידנפורסױרַאה

 :ַאֹּב רעליטש ןייז ןופ ןכירטש עשיטַאּפ
 ןופ רענייא -- .טייקכעלנעזרעּפ רענעדייש
 ןופ רעלעטשטפירש עשידיי עטשרע יד
 ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,זנַאלסור =

 ןשידי ןופ רעדנירג רעד ןעוועג ,ג זיא |
 רעד ןופ םייה רעיינ רעד ןיא םזילַאער
 :יטסירטעלעּב ענייז ,רוטַארעטיל רעשידייו
 :ייצרעד ןוא ןציקס רעטרעדנוה ,ןכַאז עש
 יד ךיז טליפ סע עכלעוו ןיא . ,ןעגנול
 ?טפירש עטסטּבילַאּב עניײז ןופ העּפשה

 ןענייז - ץרּפ ןוא ווָאְלעשט -- רעלעטש |
 רעדליּב:רנַאשז ןוא ןעגנורעדליש בור סָאד

 - עטיל רעד ןיא ןּבעל ןשידיי םעד ןופ '
 ַא טימ ,עקירעמַא ןופ ךיוא לייט םוצ
 רַאפ ןוא זילַאנַא ןשיגָאלָאכיסּפ רַאפ שוח
 ןיא ןענייז ייז ןופ .ײרעלָאמ:רעטקַארַאכ
 -- "הרפשק :זיֹולּב ךָאנ סױרַא םרָאפכוּב
 לדײמ:רעטעּברַא רעשידיי א ןופ ןַאמָאר
 --?םיגוגינ ענעסעגרַאפז- ,(132 ז"ז ,1910)
 - ץןעגנולהעצרע עגידיבוט-םויז .ּב רעט41
 --- "ןעוועג זיא לָאמַאזװ .ּב רעט42
 רעד ןופ ,זיולק ןופ ,רדח ןופ רעדליּב
 לטעטשניילק םעד ןופ ןוא טייצ:הלּכשה
 ס -- ג ןענייז סיורג} .(512 ז"ז ,1919)
 םעד רַאפ ןטסנידרַאפ

 רע טָאה ,,דנַא .א לוש רעשיטסילַאער
 :ָעט ןופ טיּבעג ןפיוא טריזילַאיצעּפס ךִיז

 רָאי 30 ןופ ךשמ ןיא ןוא קיטירק=רעטַא ;
 :ייר ַא רַאפ טּפמעקעג ליטש ןוא ךעלרע

 רעד ףיוא םזילַאער ןעיירט-סנּבעל םענ |
 :עג ןילַא ךיוא טָאה רע .עניּב רעשידיי
 ןשיטַאמַארד ןפיוא תוחוּכ ענייז טווּורּפ-
 :ןסעיּפ עקידנגלָאפ טסַאּפרַאפ ןוא דלעפ

 - רעיֹורט
 ;(טעשזויס | +מיס יד רַאפ ןגעלָאק ענייז עלַא ;ןשיװצ

 :רעיוא ךלָאטרעּב ןופ גנוריזיטַאמַארד ַא |

 ףיוא טצעזעגרעּב -
 "גָאט ַא ףיוא ןָארַאּב ַאו ;(1910) "ןטייק

 ,רעטַאעט ןשידיי
 | רעקיטירק? ;רוטַארעטיל סלַא ןּבױהעגנָא

 רעד ,ןוָאכעשט ןגעװ ןעלקיטרַא טימ

 8 י = וה

 ַא ,(1898) ילתיּבה לעב רענליוו -רעדז |
 יש ןייק טינ טָאה) ןטְקַא 4 ןיא עמַארד
 רענליו ןשישירָאטסיה םעד וצ תוכ

 ןכעלנע ַא רעּבָא טלדנַאהַאּב ,לתיּבה:לעּב
 -- (1902) ַאזָאניּפש ךורּבח

 :יא ךיוא טָאה .ג ןכלעוו) ןַאמָאר סכַאּב
 עקידעּבעלװ ;(שידִיי

 . סנַאמטּפױה ןופ גנוריטּפָאדַא --- (1912)
 .עידעמָאק עטצעל ןייז ןוא ,יּוַא ןוא קולשח
 סיורג טימ טריפעגפיוא) זיוה ןדעי ןיאז
 ;טסנוק סצרַאװש סירָאמ ןיא גלָאפרע

 230 ס--ג ןופ ייליּבוי םוצ 1924 רעטַאעט
 --- (טייקיטעט רעשירַארעטיל רעקירעי |

 סע ואוו ,קרעוװ עטסעּב ענייז ןופ סנייא
 / םעלּבָארּפ עשיגַארט יד טרירַאּב טרעוו
 ןוא ןרעטלע ןשיוצ ןעגנוָיצַאּב יד ןופ
 רעשידיײײשינַאקירעמַא רעד ןיא רעדניק
 / םוצ ןוא טריסישזער 1917 ;עילימַאפ |

 / +ספלָאװ ןרהא טריפעגניוא לָאמ ןטשרע
  ?מערפ דנוא ןניוטכיײלװ עידע .ָאק סנָאז
 :נַארַא 1918 ,"קעובצ רעדק ט"א "איילעמ
 ?רכומ 'עלעדנעמ עניּב רעד רַאפ טרישז

 ןיא קידנעייטש ,"וויזירּפ רעדז סמירפס

 רעד וצ טנעָאנ ןרָאי ליפ ױזַא ןיפ ךשמ |
 2עג יד טַאהעג וג טָאה ,עניּב רעשידיי

 :עטַאמ ןכייר ַא ןעלמַאזוצפיונוצ טייהנגעל !
 רעד טימ ןוא עטכישעג ריא רַאפ לַאיר
 םגה ,רעינָאיּפ ַא ןופ .סייקנּבעגעגרעּביא

 .גָאטסיה ַא ןופ תולעמ .עלעיצעּפס יד ןָא
 סעיּפַארגָאנָאמ ייר ַא ןּבירשעגנָא ,רעקיר
 "טפנוקוצא ןיא טכעלטנפערַאפ טשרעוצ)
 ןייז טעדליּבעג .ןּבָאה סָאװ ,(16.-- 1913
 .ןעשידיא ןופ עטכישעג יד קרעװ סיורג)
 :ַאעהט רהָאי טנעזיוט ייווצ -- רעטַאעהט
 :רַאפ עט:2 ;1918 י'נ) "ןעדיא ייּב רעט
 ג"פ ,טרירטסוליא ,עגַאלפױא עטרעסערג
 ז"ז .ּב 1 ,1923 ,יינ ,לעזימ סקַאמ
 יד ןופ המישרח ַא טימ ,282 .- 311 ,256 |
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 סָאװ ,?רַאוטרעּפער ןעשידיא ןיא ןעסעיּפ
 םעד טל ,ןרעמונ 2000 ייּב טלַאהטנַא
 .ןטַאד טימ ,םירּבחמ יד ןופ תיּנ:ףלא
 ,(גנוריפפיוא רעטשרע רעדָא קורד ןופ

 ,"טפגוקוצ ,לֵאפעענש ;{ש תמ ;ץז ןֵפ |

 טָאד, ןׁש ,1925 ,{ס ,ןט:ע לאו }160 ,0
 ,241---26 1923 ,ןׁ/ ,1910 ,"ןענעל עג

 -- 1867) ירַאקרַא דלעּפנרָאג
 טנעירוטיּבַא ןַא ,רעטָאּפ ןייז (

 לושרעניּבַאר רערימָאטישז רעד ןופ
 ?טייצ עשיערּבעה ןופ רעטעּברַאטימ ןוא

 :עס ןיא סוירַאטַאנ ןעוועג זיא ,ןטפירש
 עיזַאנמיג טקידנעעג טָאה .ג ,לָאּפ;טסַאװ
 :ַאפ ןשידירוי םעד ןוא לָאּפָארעפמיס ןיא
 =ןטש ךיוא ןוא ָאקרַאכ ןיא טעטלוק
 ףיוא ןּנָאה סע ואו ,ןילרעּב ןיא טריד
 ?קעל יד טַאהעג העּפשה עסיורג ַא םיא
 1891 טניז .סורַאצַאל ,ּפָארּפ ןופ סעיצ|

 עשיסור ענעדײשרַאפ ןופ רעטעּברַאטימ
 | =טפַאשנסיוװ=רוטַארעטיל ןוא ןטפירשטייצ

 רעד ןיא ךיז רע טָאה ,ןּבַאגסױא עכעל
 ןעועג םש הנוק רוטַארעטיל רעשיסור
 :גטערטרַצפ ,רעקיטעטסע:רעקיטירק סלַא
 .?ביר עשיפָאסָאליפ:ךע ;טפַאשנסיװ יד קיד
 ,לַאטנײטש ,טדלָאּבנוה וה ןופ גנוט
 ;יקסװָאלעטעװ .א ,ַאינּבעטָאּפ ,סורַאצַאל
 :קעלָאק סלַא עיזעָאּפ יד טכַארטַאּב .ג
 :סגנוטלַאטשעג ןיא שינעטנעקרעד עוויט
 ןופ גנופַאש יד טריזילַאנַא ן'א ןעמרָאפ
 ןופ דנורג ןפיוא טּפױהרעד ,רעטכיד םעד
 | ךַארּפש ,ליטס יו ,ןטנעמעלע:םרָאפ עריא

 ריא ךיוא ייּברעד קידנקעלּפטנַא ,וו"זַאא
 ןצנַאג םעד טימ דנוּבנעמַאזוצ ןשייַאגרָא
 ןוא עשיגָאלַאכיסּפ יד ןופ סקעלּפמַאק
 ,טסנוק רעד ןופ תודוסי ע'יגָאלָאיצָאס
 רעד ןיא טעּברַאעגטימ ךיוא טָאה .ג
 גנולעטש ןייז .עסערּפ רעעידיי:שיסור
 רע טָאה רוטַארעטיל .רעשידיי רעד וצ
 לקיטרַא ןייז ןיא קורדסיוא םוצ טכַארּבעג
 57 ןפיוא רוטַארעטיל עשינָאגרַאשז ידח

 וַאל 17 וצ ,שיס

 1911 טניז טָאה

 ,"שנעמ

 ב"מז

 ,טפמ תווקפ ןיא) "קרַאמ:רעכיּב .ןשיס

 =עג םעד סױרַא טגָאז רע ואוו ,(1 ,9
 עשידיי לייט ןופ גנוּבערטש יד זַא ,קנַאד
 ןרעו וצ טצעזעגרעּביא רעלעטשטפירש

 - ?דעשַא ןּבָאה ןעק ןכַארּפש עדמערפ ףיוא -

 רעשידי רעגנוי רעד ףיוא גנוקריוו עכעל |
 ?ידניא עריא קידנכַאװשּפָא ,רוטַארעטיל

 ,ןכירטש-רעטקַארַאכ עלעודיוו

 | | .ע1 ,53

 -- 1899 ולסּכ ו"ט) ,ל קילערָאג
 ?תָאמ ,ןיּבָאלשז ןיא ,ּבעג ( |

 12 זיּב .רעּפעינד םייב ,ּבוג רעוועיל

 רָאי 2 .ךָאנרעד ,רדה ןיא טנרעלעג דָאי

 ,הבישי רעד ןיא
 ,=עג םייה רעד ןיא
 2ור ךיוא טנרעל

 טרעדנַאװעגסױא
 .עקירעמַא ןייק

 יילטכעלטנפערַאפ
 | ,".ׁש ,א פז ןיא רעד
 וצ שנעמ ןופ? ב"מז יד ןיא ,"טפנוקוצז

 עיגָאלָאטנַא סּביײל :ינַאמ ןיא
 - ףכוּב ןיא ,("לעזניאת ּב"מז) "קרָאי:וינח

 .?עגסױרַא) "רעדעילק גנולמַאז ַא -- םרָאפ
 רעשיטַאמַארד:שירַארעטיל רעד ןופ ןעּבעג
 ,(168 ז"ז ,1919 ,דנַאלווילק ,טפַאשלעזעג !

 ןוא עטסנעעזעגנָא יד ןֹופ רענייא סלַא
 עּפורג רעד ןופ רעײטשרָאפ עטסוויטקַא
 הע טָאה ,ָאגַאקיש ןיא רעטכיד עגנוי
 םעד עפורג רעד ןופ ןּבַאגסױא יד ןיא

 לַאנרושז םעד  ,'ָאגַאקיש גנוי;
 ?קיצ טכעלטנפערַאפ 41--1 "םענייניאח
 =נעװ ןייז ןענעכײצַאּב סָאװ ,רעדיל ןעל
 :לטקעּפסָארטניא ןשידי םעד וצ גנוד
 רעדיל עקיזָאד יד ןופ לייט ןיא .םזיוו
 ןופ ןעגנומיטש יד קורדסיוא םוצ ןעמוק

 ןּברוח ןשידי םעד ףיוא שואי ןוא רעצ

 =ידיי רעד ףיוא ,םייה רעטלַא רעד ןיא
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 .1924 .רעיינ רעד ןיא גנולַאפעצ רעש
 .?עשודנַא:סָאל ןיא טצעזַאּב ךיז .ג טָאה
  ,עינרָאפילַאק ,סעל

 2 3/ אַז לאנרושז ןעגרָאמ , ןיא ,תובשחמילעּב

 --1893 םיֹרֵא) חנ קילערָאג
 רעקסנימ ,קסיױרּבָאּב ןיא .ּבעג (

 *ערָא ןַא ן'פ עילינַאפ רעד ןיא ,ּבוג
 רדח ןיא טנרעלעג טָאה .דמלמ ןעמ

 . ךיוא ךיז רערעל עטַאװירּפ קנַאדַא ןוא
 יַארעטיל רעשיסור רעד טימ טנעקַאּב
 ,סעדָא ןײק קעװַא רָאי 20 'וצ ,רוט
 טזומעג טיונ רעלעירעטַאמ ּבילוצ רעּבָא
 טָאה ,טָאטשטרוּבעג ןייז ןיא ןעמוקקירוצ

 עקנינירגז יד ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ |
 עקינײא ןוא "ךָאװ ידק + ,"ךאלעמיוב -

 וּפָאּפ סרעדנֹוזַאּב .,ןּבַאגסא ערעדנַא
 ַא טפירטש דיל-רעדניק ןייז זיא רעל
 טימ ןעגנוועג טרעװ סָאװ ,ילדנעגער
 ןיפ טרינָאּפמָאק לעיצעפס ,ןוגינ םעד
 :ידומ ןלופטנעלַאט םעד ,ריע:ןּב ס--ג|

 :ָאלעמ רעד ןופ רָאטװַא) ץישוויל רעק
 ןיימ/ דיל סדלעפנעזָאר סירָאמ וצ עיד

 .(?עלעגנִיי -
 רעשיגָאגַאדעּפפ) "רעּב ןטימ רחוס רעדז

 ,(19 ז"ז ,1918 ,ווָאקרַאכ ,"ג"פ

 - -:פח) והירמש קילערָאג
 רעװַאטלָאּפ ,ץיװכָאל ןיא ,ּבעג (

 עשידיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב ,בוג

 ,גנויצרעד
 ,רעטָאפ םעד טימ-

 דיי ַא ,רחוס ַא
 ,ַא ןוא ןדמל ַא
 ןעמוקעג ,ליּכשמ
 ואוו ,ענליוו ןייק
 .ַא ןעוועג זיא רע
 = עגנָא : סלדנַאה
 =ַאּפ ,רעטלעטש
 ךיז קידנעמענ
 טניז .גנודליּבטסּבלעז טימ קיטייצכיילג
 רע טָאה ןרָאי רעק:90 יד ןופ ףוס םעד

 ;ןרָאי עטש |

 ,"קלָאפ עשידוי סָאד;
 עשיטסיצילּבוּפ ץֹוחַא טרָאד ןוא ,אירול
 טכעלטנפערַאפ ןעלקיטרַא עשיטירק ןוא
 סױרַא) ידניירפ ַא וצ ףעירּבכז עירעס ַא

 :עּבַאגסױא רערעדניזַאּב ןיא

 ןעמַאוצ רָאי 13 וצ רע זיא
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 :ַארעטיל רעד טעמדיוועג ןצנַאגניא ךיז
 נָא טָאה חע עכלעוו ,טייקיטעט רעשיר

 טסילַאנרושז רעשיסור סלַא ןּבױהעג

 ספמסקס- 0086 סהסמס רענליוו יד ןיא

 .זחססנסעוצגמו ם"א 110828 3208 ןוא

 ןיא לײטנָא ןסיװעג א ןעמונעג טָאה
 . =ױע עריא ןיא גנוגעװַאּב רעשידנוּב רעד

 :רַאפ רע טָאה 1905 םורַא
 :עגנײרַא יא ןוא "דנוּבצ םעד טזָאל
 =ינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןטערט
 וצ ןּבױהעגנָא רע טָאה שידיי ,עיצַאז
 טַאלּבנכָאװ ןשיטסינויצ םעד ןיא ןּביירש

 ףסוי ןופ ר"א

 ז"ז ,1908 ,ענליוו ,םרָאפכוּב ןיא ךיוא
 רַאּפ םעד ןיא ןּבירשעג ,ןעייסע -- 6
 ?נעמיטנַאס:שיריל ןשיטסירעטקַארַאכ ,ג
 ךיז ןעלגיּפש סע עכלעוו ןיא ,ןָאט ןלַאט
 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעגנומיטש יד ּפָצ
 ןופ ןעגנושיוטטנַא יד ךָאנ ץנעגילעטניא
 יטירק ןרעװ סע ןוא עיצולַאװער רעד

 . ןעײטרַאּפ עשידיי עלַאקידַאר יד טריק
 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןעגנוטכיר ןוא
 ךיז טָאה  .עיגָאלָאעדיא רעשיטסינויצ

 ?יטסינויצ ערעדנַא ןיא טקילײטַאּב ךיוא
 .ןיא ,02308818 ןיא ,ןטפירשטייצ עש

 ענייז) "חלשהש ,"םלועהש ,"ןמזה דהק
  ףרעּביא ןענייז שִיערּבעה ןיא ןעלקיטרַא

 ?וצ 1908 ,(די:בתּכ ןשידיי ןופ עטצעזעג
 טסידנוּב םענעזעוועג םעד טימ ןעמוז
 :טסינויצ םענעזעוװעג םעד ןוא רעטייוו .ַא
 יד טעדנירגעג רעגינ ,ש טסילַאיצָאס
 יד -- "ןעטפירשטַאנָאמ עשירַארעטילא
 2עגער-רוטלוק ןשידיי םעד רַאפ ענוּבירט

 + רעדח ּב"מז סָאד טריטקַאדער 1910 ,סנַאס |
 (ועיק ,"ג"פ:טסנוקז) "ךַאנַאמלַא רעשידיא
 =ידיי ענעדיײשרַאפ ןיא טעּברַאעגטימ ןוא

 .:עקירעמַא ןוא ןליױּפ ןופ ןעגנוטייצ עש
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 ,מ ןופ "דנַאל ןוא קלָאפא ּב"מז יד ןיא
 סָאדא ,ץרֿפ ,ל ,י ןופ "שידוי; ,טילַאש
 ןעּבעלא ןיא ,ַאקרָאיװעיװ .א ןופ ךוּב
 ןיא טּפיהרעד ןוא ?טפַאשנעסיװ  ןוא |

 רעזנואק יװ ,עסערּפ רעכעלגעט רעד =
 ,ידגיירּפץ רעד, ,"טלעוו עיינ ידק ,"ןעּבעל-

 ;רַאֹפ המחלמ:טלעוו רעד ןופ טייצ יד
 טּבעלעג ךָאנרעד ,עירַאציײװש ןיא טכַארּב
 עג 24-.1923  ,ןילרעּב ןיא טּפױהרעד
 | ןךא עדַאנאק רעּביא העיסנ ַא טכַאמ

 ענייז ןוא .ןטַאטש עטקינייאלַאפ יד
 ןעלקיטרַא ןיא טרעדלישעג ןקורדנייא

 .דנַא .א ?טנעמָאמװ ,י"ב ,"גָאט/ ןיא
 ; םרָאפכוּב ןיא

 רעשטײד ןיא ;160 ז"ז ,1913 ,ןיק
 ;(1913 ,ןילרעּב ,יג"פ ,דייז -- ,זרעּביא
 ןוא רעדליּבעוייר -- ןעּבעל:רעדנַאװ ןיאז
 ,עשרַאװ ,ןילטיג ,א ג"פ) ןענָאטעילעפ
 ןגעװ ןעלקיטרַא א"צ ;159 ז"ז ,8
 ןַאטיּפַאק ,וָאנַאזָאר ,לימַאה ןופ לקילג
 :עטילח ;(ץרּפ ,דלישטָאר דנומדע ,טָאקס
 :רַא עשיטירק עהייר ַא -- רעדליּב-רוטַאר
 ?טפירש עטסדנעטיידעּב יד רעּביא ןעלקיט
 :טלעװ רענרעדָאמ רעד ןופ רעלעטש
 . 1912 ,"סערגָארּפו ג"פ) ?רוטַארעטיל
 ןיא םזימיסעּפ רעד 1117 זיז
 ,ןעסביא ךירנעה ,רוטארעטיל רעיינ

 ,גרעּבדנירטס טסוגיוא ,ןוסמַאה טונק

 שזרָאשז ,סנַארפ לָאטַאנַא ,דלייאוא רַאקסָא
 .ַאט ,םַאטסרעײה ווַאטסוג ,ךַאּבנעדָאר
 "תומשנ עסיורגע ;('ָאקנעשטװעש סַאר
 ן'ז ,1921 ,ןעדוערד ,"קָאטסָאװװ ג"פ)
 :רַאָק ,לַאקסַאּפ ,ָאלעשזדנַא לאכימ 169
 .ַאט ,יָאטסלָאט ,ןַאמטיװ ,ןיקסֶער ,לייל
 ,ג"פ הרעד) "פעק עשידיײל ;(ערָאג
 ,דליפסנָאקיּב ,ץערג ךיױנעה ;132 זיז

 רעד

 - גנַארּב גרָאעג ,ַאזָאניּפס ,ילעַאקימ םירפא
 | ,ילעדנעמ ,ענייה רעדנעּברַאטש רעד ,סעד

 --"ץניװָארּפ עּבעיל ידח
 .?יילק ןשידיי םעד ןופ רעדליּב:סגנומיטש

 ?צעלק .א ,ּב ןופ ג"פ רענליו) לטעטש

 ,רעטייוו ,שֵא ,ןָאזעניד ,ץרּפ ,םכילע:םולש
 2רעד/ ,ב ַא טצעזעגרעביא ,(ןַאטיװעל-

 רָאגַאט טַאנַארדניּבַאר ןופ "ןעגנולייצ
 ,(138 ו"ז ,1922 ןילרעּב ,ײקַאטסָאװח ג"פ)
 ךוּב ַא ס--ג סױרַא ךיוא זיא שטייד ףיוא
 .ןזמ 1444 2661

 בקעי ר"ד ןש11 ,1913 ,,טלעװ ,דוי, ,1 ,ש

 }200 -- 298 ז"ז ,1922 ,"טיעוװירעכיּב , ,יקצאש

 ,ינויצ ןוקיסקל

 --1881 ןןט) סחנּפ ןַאמדוג
 רעװעשרַאװ ,שטיוויול ןיא ,ּבעג (

 עמערָא ןופ עילימַאפ ַא ןיא ,טנגעג
 ןוא רדח ןיא טגרעלעג .תוכאלמ:לעּב
 ,וָאשטַאכָאס ןיא שרדמה:תיּב ןיא ןַאד
 ךָאװ ןיא ןיא ןריולרַאפ רָאי 13 וצ
 ןַא ךרוד רעטומ יד ןוא רעטָאּפ םעד
 ןיא רעּבעװ ַא ןרָאװעג ןוא עימעדיּפע
 21ָאוװעגסױא טסניד:רעטילימ ּבילוצ ,ןדָאל
 םויה:דע זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרעד
 ןיא יירעּבעװדײז רעד ןיא טקיטפעשַאּב
 ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ .ןָאסרעטעּפ
 . ,ץרעטיײּברַאװ טיקסניּפ דוד ,"סטרעװרָאּפח
 = ןיאז == םרָאפכוּב ןיא "שש .א ,ֿפײ

 ,"ג) ןעטכידעג ןוא רעדיל -- "ןַאּפש
 ןּבָאה סע עכלעוו ןופ ,(160 ו"ז ,3
 ןשיטסירָאלקלָאפ 2 שיפַארגָאנטע ןסיוועג ַא
 58 ןוא רעדיל?רעּבעװש יד סערעטניא
 | , ,?ןעדַאל

 .=-1892 25װש) שרעה ןאמלעדוג
 =ַאסעּב ,קיטָא ןיא ,ּבעג (

 תוכאלמ-לעּב ןופ עילימַאפ ַא ןיא ,עיּכַאר
 ןופ םידיסח:םירחוס ןוא דצ סרעטָאפ ןופ
 ,רעטַאפ םייּב טנרעלעג ,סרעטומ רעד

 ַא לטעטש ןיא ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו
 :על ןשִיערּבעה ַא ייּב ןוא ,לוש עשיסור
 ?ער עשיטָאטש יד טקידנעעג ןַאד ,רער
 ןייק טרעדנַאװעגסיױא 1905 ,לֹוש:סגנוריג
 ,רעדורּב רערעטלע ןייז ואוו ,עקירעמַא
 ,,ג ןרחא רָאטּפלװקס רעטנַאקַאּב רעד
 שײטַאּב ךיז ,רעירפ ןופ ןעוועג ןיוש זיא



 -| טצוג -- ץיקויר זוג -- ןאמלעדוג ער - . 3

 ,רגדיל טימ טּפיוהרעד ,1908 טניז טקיל
 ,"טנייהװ ,"סטרעוװרָאפײ ,"גָאטװ ןיא -

 ,"ריא רעדענעקא = ,"טייצא

 סָאדז ,יטפירשנעכָאװ סרעללימ, ,יטייקגיט
 1919 ,דנַא .א "לג רעדא ,ײדנַאל עייג -

 ,?עיזעָאּפא לַאנרושז:שדוח ַא ןּבעגעגסױרַא
 - ,רעטכיד עגנוי יד ךיז םורַא/ קידניױיּפורג

 יטרעּביל ןיא ןגעגעגסױרַא 1923 ּבײהנָא
 :דיוועג ,"עמיטש:גרעּב ידח טַאלּגנכָאװ ַא

 | ַא .ןדיי?גרעּב יד טעמ = |
 ט"א םרָאפכוּב ןיא סױרַא זיא רעדיל
 א טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ,"ןעטונימץ

 םעד ןופ רעדיל עטצעזעגרעביא דנַאּב

 נָא ,ישטוגָאנ ןַאהָאי רעטכיד ןשינָאּפַאי -
 ."ץקניזימ ידע ,קיטשרעטַאצט 2 ןּבירשעג

 ןוא .(1910 טריפעגפיוא) ענענורעצח -
 ,עיד;מָאק ַא -- יתומולח -

 עּברַאטימ
 רעקידנעטש

 ,ןַאמדייז
 :עלמַאנ ,רענווָארּבוד עלעשרעה ,קיּתע

 | ,רעּבַארַאסעּב ,א ,גוד
 ,1921 ,"רעדעפ יד , ,דרַאבָארג- = |

 -- 1894 /|) 'הדוהי ןיקוויר = זוג = |
 ,װעשטַאגָאר ןיא .ּבעג (

 +דומלּת ןיא טנרעלעג רָאי 12 זיּב .ןילָאװ
 ,לושסקלָאפ רעשיניורק ַא ןיא ןַאד ,הרוּת
 .ןּבײרש ּבילוצ ןזָאלרַאפ טזומעג עכלעוו
 ,עקירעמַא ןייק קעװַא 1913 .תּבש םוא

 ,יטַאלּבעגַאט; ןיא רעדיל טקורדעג

 "דגיירפצ ,"טלעוו עיינ ידח ,יי.ש .א .פא
 רעד ןיא ,(גנירירעטעּברַא ןופ ןַאגרָא) -|

 2נערטז ,"טלעוו רעשידיאז רעיפלעדַאליפ

 רענָאסרעטעּפ ,?טַאלּבנעכָאװ רענַאט

 :רַאפ רעדיל עירעסַא .דנַא .א יךרעטש; |
 "געו ןיאא ּב"מז םעד ןיא טכעלטנפע

 ,(160 ז"ז ,1918 "'נ)

 :ָאר ריקי רעדורּב ןייז טקילײטַאּב ךיוא -
 ַארַאלק ןוא (רעדיל טימ) יקסװעשטַאג

 .=רעטַאעטַא

 .?כערעגז ,"סדנוקח ,ירעצעביק, ,יילעגיּפש

 { ןיוש רָאי 9 וצ ,ׁשֶי

 וצ ,םיריש עש | ענייז ןופ גנולמַאז ַא

 ַא טריפעג --- 12
 - ?בעה ןיא ךוּבגָאט |

 .קעװַא 1905 ,שיער |

 .צָארגַא ןרידטש וצ קעוצ ןטימ עקיר

 .שכָאװ .רעגילקורּב םעד ןופ רעט
 - ,פ ,מ ןופ ף"א "גנוטייצ רעזנוא; טַאלב

 םכח :ןעמינָאדװעסּפ ענייז

 ,"רעצ |

 .ןעגייז סע ואוו

2844 

 - רעד ןוא .ןציקס ,רעדיל טימ) ןַאמרעּביל |
 | ,(ןעגנולייצ

 = =- 1887 ולסּכ ז"כ) םייח ןַאמשוג
 ,װָאקירטעּפ  ןיא  .ּבעג ( |

 - +ַאפ רעשיטַאּבעלַאּב ַא ןיא ,ּבוג רעקסנימי
 ,עילימ |
 ,ארמג

 ןוא ךנּת רדח ןיא טנרעלעג
 | -  .י . 5ה ךױא

 - ?ערּבעה ןוא שיס

 .לערּבעה ןּבירשעג

 ןאד ,י"א ןיא ןצעזַאּב ךיז ןוא עימָאנ

 םיריש עכעלטע טימ טריטויבעד ךיֹוא
 .ןוא "סטרעװרָאפז ןוא ".ש .א ,פח ןיא

 =ײברַאװ סיקסניּפ ןיא ןעגנולייצרעד סימ

 .העשידיאח סנַאמסטרָאװ ר"ד ןוא "רעט
 / ןענופעג ףורַאּב ןתמא ןייז ,"עמיטש
 .ףסוי ןופ רעטעּברַאטימ סלַא טשרע
 =עּביק רעדז טַאלּב שיטסירָאמוה סלקנֹוט

 .ףעלדיל טקודדעג טשרעוצ ואוו
 :ָאטעילעפ ךיֹוא ןַאד ןוא סעידָארַאּפ ןוא
 קעװַא ויא לקנוט ןעוו ,1909 טניז ,ןענ |

 מיי יד טריטקַאדער ,"רעצעּביקא ןופ
 ריא ןופ רָאי 6 יד ןופ ךשמ ןיא טפירשי
 | ,ץנעטסיטקע
 . ,ןײגסױרַא טינ טגעלפ "רעצעּביק רעד

 ?צעל יד ואוו ,"סדנוקז ןיא טעּברַאעגטימ |

 ןעװ ,תוקספה יד תעשּב

 ?עּברַאטימטּפיוה יד ןופ רענייא רָאי 10 עט

 על רעד פ"א טרָאד קידנקורד ,רעטי
 / ןענַאטעילעפ עכעלטנכעװ רעגידעּב

 - ןוא הילפַאװ לטיט םעניימעגלַא ןרעטנוא
 עשירַארעטיל ףיוא טּפיוהרעד ,ּפַאב ַא

 ,סעמעט עכעלטפַאשלעזעג = רוטלוק ןוא !
 - +עט ןוא רעכיּב .ןגעו סעיזנעצער ךיוא
 .ךעוועג םעדצוחַא ,לעּבעדיגער פ"א רעטַא
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 פ"א ךיוא ,רעטעּברַאטימ רעקידנעטש
 "טײהרַאװײ רעד ןופ ,,דנַא .א עקמייח
 טקינײארַאפ ךיז טָאה יז ֹויֹּב ,רָאי 4)

 ?עגטימ ךיוא ןכלעוו ןיא ,"גָאט/ ןטימ
 רעד ןופ ,(טייצ רָאי ּבלַאה ַא טעּברַא
 ןעגרָאמא ןופ סנטצעל ןוא "טייצא ציּפ
 טקילײטַאּב ךיז קיטייצכיײלג ,"לַאנרושז

 יו ,רעטעלּבנכָאװ י'נ עלַא ןיא טעמּכ }
 סָאד/ ,"רעטייּברַא רעדח ,".ש .א פח

 ;ּפמעק רעשידיא רעד" ,"קלָאפ עשידיא
 ,"טייקגיטכערעגח ,"טייהכיילגײ ,"רעפ
 ןוא רוטַארעטילװ לַאנרושז-שדוח ןיא
 ;יטַאס דנַאּב ַא :םרָאפכֹוּב ןיא ."ןעּבעל

 סעשצינ ןופ ליטס ןטרידָארַאּפ  ןיא סער
 .טדערעג טָאה יװַאװ ט"א ?ַארטסוטַארַאזײ
 ,סעקסערָאמוה גנולמַאז ַא ןוא "רודַאּפמָאּפ
 ךַאל ױזַאװ ט"א ןעייסע ןוא ןענָאטעילעּפ
 םרָאפכוּב ןיא סױֹרַא טינ ךָאנ ,"ךיא
 .200 רעּביא ןופ גנולײצרעד עסױרגַא
 :סעּבילװ ,רעדיל עשיטסירָאמוה .ּב ַא ,ז"ז
 עשיטירק .,ךעלהשעמ גנולמַאז ַא ,"ןעייוו |

 :רעּביא ,דנַא .א רוטַארעטיל רעּביא ןעייסע
 רעד ןַאמָאר סיקסװעיָאטסָאד טצעזעג
 --,(1920 י'נ ,שטיװָאקנַאי ג"פ) טָאידיא
 ןרָאװעג טרעײפעג זיא 1925 יַאמ ןיא
 :ָצֹפ ןייז ןופ ייליּבי רעקירעי:10 רעד
 ,"ּפַאב ַא ןוא הילפ ַאװ עירעס:ןענָאטעיל
 2ַאּב יד ןופ רענייא ,,ג רעכלעוו ךרוד
 .עשידי עטסויטקודַארּפ ןוא עטסטּבַאג

 ךָאװ טָאה ,רעקיריטַאס ןוא ןטסירָאמוה
 :רע עלַא ףיוא טריגַאער סיוא .ךָאװ ןייא =
 ןוא ןשירַארעטיל ןשידיי ןופ ןעגנונייש -

 ,עקירעמַא ןיא ןּבעל ןכעלטּפַאשלעזעג
 .יּב יד ,עסערּפ עלעג יד קידנּפמעקַאּב
 עיצַאזילַארָאמעד יד ,עזַארפ:ןסַאג עגיל

 רענַאקירעמַא| רעד ןופ תורקפה ןוא ן
 ,טייקשידיי

 -- 3 לולא ט'י) חשמ ןַאממוג
 װָאק ,רעּפעװ ןיא .ּבעג (

 :ערק ןופ עילימַאפ רעד ןיא ,טנגעג רענ !

 ,עמוד ,סָאג רעט

 ,הסיֿפּת רעזדָאל

 ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 10 זיּב ,רעמ
 ירַּפ ייּב םידומיל עכעלטלעוו קיטייצכיילג
  ףערימָאקליװ ןיא ןַאד ,רערעל עטַאװ
 .ךוא זיולק רעשיבצק רענליוו ,הבישי
 רענליוו ןוא רענווָאק ןיא ךיז רַאפ ךיוא
 ןרעטסקע ַא ןעוועג רעטעּפש ,םישרדמ-יּתּב
 =ַארּפ ףיוא ןעמַאזקע ןּבעגעגּפָא 1907 ןוא
 :עט ןעוועג 1902 טניז ,ףליהעג-רָאזיװ
 ןופ עיצַאזינַאגרָא רענליוו רעד ןיא קיט
 . רעיײז טריטקַאדער .,"ןויצ:ילעוּפ, יד
 עכעלטע ,1903 קינָארכ עטריפַארגָאטקעה
 ,טעטימָאק ןופ דילגטימ ךיוא ןעוועג רָאי
 רענליוו ןיא טקילײטַאּב ךיז 1904 רעמוז

 .ןשידי ןופ טעטימָאק ןשִיײטרַאּפנשיװצ !

 =ערַא ןעוועג לָאמ רָאּפַא ,ץושטסּבלעז
 ןופ טַאגעלעד 1906 רַאורּבעפ ,טריטס
 ,ס .ס יד ןופ עיצַאזינגגרָא רענוװַאק רעד
 רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעגיצּפייל ןפיוא
 יד ,ּבוג רענוװָאק ןיא טריפעג ,ײטרַאּפ
 =ייווצ רעד וצ ,ס .ס ןופ עינַאּפמַאק:לַאװ

 זיּב 1907 רעמוז ןופ
 .ףעודָאל רעד ןופ שארּב ןענַאטשעג 9

 ףיוא 1909 ינוי ,ס ,ס יד ןופ עיצַאזינַאגרָא

 . ײטרַאּפ רעד ןופ גנוטַארַאּב רעגיר רעד
 =ָעג טריטסערַא ,,ק .צ ןיא ןּבילקעגסיואי

 יד רעּביא ןרָאפעגמורַא ןַאד ,ןרָאװ
 ןגעװ ןטַארעּפער טימ םוחּת ןופ טעטש
 =ַאּב ךיז ,סערגנָאק:עיצַארגימע ןשידיי ַא
 =נעמַאזוצ:תוליהק רענוװָאק ןיא טקיליײט
 =עג רָאפנעמַאזוצ םעד תעשּב ,1909 רָאפ
 ןופ ,טריטסערַא טײצ עצרוק ַא ןעוו
 ןיא ןסעזעג 1910 ףעּבמעװָאנ זיּב לירּפַא

 .רָאי א ןעוועג ךָאנרעד
 ,עשרַאװ ןיא טכיזפיוא:ײצילָאּפ רעטנוא
 ףיוא .לַאגעלמוא ןרָאפעג 1911 רַאונַאי
 ןיא ץנערעפנָאק רעשי=.ס .ס רעט:4 רעד
 עשרַאװ ןיא טעּברַאעג דעטעּפש ןיוו
 +רַאּפ רעד ןופ דילגטימ:וויטוקעזקע סלַא
 . ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא .ןוא ייט
 לַאגעלמוא ךיז ,ןייארַאפ?רערעל ןשידיי

)18( 
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 ?רַאד ןיא ןטלַאהעגפיוא טייצ עסיוועג ַא
 =ײטַאּב ךיז 112 יֵלוי ,וועיק יב עצינ

 :יטסילַאירָאטירעט רעניוו רעד ןיא טקיל

 ןַאד ,עלָאגנַא ןגעװ ץנערעפנָאק רעש
 רעוועיק ןיא ןסעזעג המחלמ רעד זי
 :עג ,"קַאיװַאּפײ רעװעשרַאװ ןיא ,עמרוט

 ןיא טכױפיא?ײצילַאּפ רעטנוא טּבעל

 סלַא טריזינַאגרָא 1915 ּבײהנָא ,לעמָאה
 ?עפנָאק עט:5 יד .ק .צ ןופ דילגטימ
 ,(?סגיּפ ןיא לַאגעלמוא) ,ס .ס ןופ ץנער
 ?המחלמ ןשינַיַארקוא ןרעּביא ןרָאפעגמורַא

 -סגנולטימרַאפסטעּברַא ןריזינַאגרָא טנַארּפ |

 טעּברַאעג ,ןעמייהועדניק ןוא ןעָארויּב
 ,העיק ןיא טרָאל ןוא זָאּפָאקעיק ןיא

 .,סעדָא ןופ ?דנַאּברַאפ?סעװטסמעז; ןיא

 עיצולָאװער רעד ןופ ךָארּבסױא םייּב

 ןטשרע ןופ רעציזרָאפ ןרָאװעג 7

 ַא ןריזינַאגרָא וצ טעטימָאק:רעטעּברַא

 ,סעדָא ןיא ןטַאטוּפעד=רעטעּברַא ןופ טַאר

 ?ַאוצ ןבירשעגרעטנוא 1917 יַאמ ןטס8

 ןעמָאנ ןיא וועיק ןיא ןענינַא טימ ןעמ

 :סגנוקינייארַאפ םעד ,ס ,ס ןופ ,ק ,צ ןופ

 :יטסילַאיצָאס רעשידיי רעד טימ ךַאמּפָא -

 טקילײטַאּב ךיז ינוי ןיא ,ײטרַאּפ רעש

 ?רוכ ןוא יקסווָאקַאװָאנ ,* טימ ןעמַאזוצ

 ?קינײארַאפװ יד ןופ רעייטשרָאפ סלַא ןיג

 ןופ עיסימָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא עט

 =עּברַא יד ןופ רָאפנעמַאזװצ ןט1 םעד

 ?ערטרַאפ ןעוועג קיטייצכײלג ,ןטַאר:רעט = |

 רעט53 רעד ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ רעט |

 ,פָארּפ יד ןופ ץנערעפנָאק רעשידנעלסור

 ?סורלַא רעד ףיוא .ּב"טּפ ןיא ןענייארַאפ

 גנוטַארַאּב רעשיטַארקָאמעד רעשידנעל

 ?עגסיוא ,1917 רעּבמעטּפעס ,ּב'טּפ ןיא

 =רָאפ סלַא ךילרע ,ה טימ ןעמַאזוצ .ןּבילק

 עשיטסילַאיצַאס עשידיי יד ןופ רעייטש

 ײטרַאּפס קלָאפ רעד ןופ ןוא ןעײטרַאּפ

 ?םיילג ,ײטנעמַאלרַאּפרָאפז סיקסנערעק ןיא

 ?קיניײארַאּפ יד ןופ רעטערטרַאפ קיטייצ |

 :סיוא ןלַארטנעצ ןשידנעלסורלט ןיא ײעט

 1917 רעּבָאטקָא .
 ,ןטַאר:רעטעּברַא יד ןופ טעטימָאק:ריפ

 "יד ןופ רעטערטרַאפ

 :געמַאזוצנטַאר ןט:9 ןפיוא עטקינייארַאפ
 רע יװ ,םעדכָאנ םיא ןופ קעװַא ,רָאפ
 :לָאּב ןייר רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה
 ןוא ילוי ןיא ,עיציזָאּפ רעשיטסיוועש
 רעשינַיַארקוא רעד ןופ דילגטימ טסוגוװוַא
 ?קעוקע ריא ןוא "עדַאר רעלַארטנעצ;
 ?מעצעד ןיא ,(?עדַאר עניילקז) עוויט
 ?יסורסיײװ רעד ןופ דילגטימ 1917 רעּב
 .ןײגקעװַא ןכָאנ ,קסנימ ןיא עדַאר רעש

 (1918 רַאורּבעּפ) סעקיװעשלָאּב יד ןופ
 ימ ןשיטסילַאיצַאס םנופ רעימערּפעציוו
 ןוא (יטַאירַאטערקעס:סקלָאפ) םוירעטסינ
 ןופ ָארויּב:ריפסיוא ןופ רעציזרָאפעציװ
 ?סקלָאפ רעשיסורסייוו רעד ןופ עדַאר רעד
 ?ַאמ ןיא טריפעגכרוד 25/1|| ,קילבוּפער

 ןגעוו טקנוּפ ַא עדַאה רעד ןופ טסעפינ -

 רַאפ עימָאנַאטװַא רעלַאנָאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ

 ,הליהק רעקטנימ רעד ןופ ןַאמטָאר ,ןדיי |
 ?עגסוא עשרַאװ ןיא 1918 רעּבמעצעד |

 - ףֿבשיווצ רעד ןיא טריפעגכרוד ןוא טעּברַא

 :ָארּפ ַא עיסימָאק רעשידיי רעשיײטרַאּפ

 :לדרָא-לֵאוו רעשיטַארקָאמעד ַא ןופ טקעי

 ,(תוליהק) סענימג עשידיי יד רַאפ עיצַאנ

 טריטסערַא 1919 ילוי זיּב לירּפַא ןֹופ

 ואו ,עשיַאוװ ןיא ןַאד טניז ,עגליוו ןיא

 ַאּב-רעטעּברַא רעד ןיא קיטעט ןעוועג

 :עּברַא ןיא ,טיבעג:לוש ןפיוא ,גנוגעוו

 .ץקעװַא סנטצעל .טמַא:עיצַארגימע:רעט

 עסיועג ַא ןוא "עטקיניײארַאּפא יד ןופ

 טניז -- "דנוּב/ע ןיא טעּברַאעג טייצ

 ןענַאגרָא יד ןיא טקילײטַאּב ךיז 7

 ?קינײארַאפח רעטעּפש ןוא .,ס ,ס יד ןופ

 ,?טפנוקוצזי ּב"מז ,"?געוו רעזנוא? -- ײעט |

 + רעשידיא; ,וָאקַאװטיל .מ ןופ ר"א 3

 / רעזנואז ,1917 וועיק ,"חעירַאטעלָארּפ
 עינש רעװעיק ,1917 סעדָא ,"טרָאװ
 רעד ,"ןמזה? ,"דניירפ, ןיא ךיוא ,"טייצ
 ?קַאדער ,דנַא ,א עסערּפ רעשידיי:שיסור
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 :סייוו ןופ ןַאגרָא ,"לַארטש םעדז טריט
 יד ןופ טעטימַאקטּפױה ןשידנעלסור
 סָאד ,1918 ,לעמָאה ,"עטקינגיײארַאּפװ
 ף?פרטימ ,1919 ענליוו י!סיורָאּפ; ב"מז

 ,"געוװ םעיינק ,"געוו רעזנואפ טריטקאד
 ײיר עצנַאג ַא ןוא ?געוו םעיינ רעזנואש
 :ייארַאפ, יד ןופ ןּבַאגסױא עקילָאמנײא
 רעּביא ןּבירשעג ;ןלױּפ ןיא "עטקיג
 ,עלערוטלוק ,עשיטילָאּפ ,טשימָאנַאקע
 ?ימע ,עװיטַארעּפַאָאק ,עלענָאיסעּפַארּפ
 פ"א ךיוא ,דנַא ,א ןגָארפ עלענַאיצַארג
 ,קיגיומ רעד ,ןגמ ,שטיװָאקילעז ,ּב
 ןיא ,דנַא ,.א ןיּבַא ,לרעּב
 ?טגפערַאפ ,,1921 ,עשרַאװ ,{ ,ּב "סקנּפ

 =עגרָאפ רעד רעּביא לקיטרַא ןַא טכעל |
 ;טרָאּפ-רושָארּב ןיא ,ס ,ס ןופ עטכיש
 ?רַאװ) "געודייש ןפיוא עטקיגייראפ ידח

 | - ,(1922 ,עׂש

 ) -- 1883) לאפר ןַאממונ
 ןיא ,טנגעג רעשזמָאל ,ילָאקָאס ןיא .בעג
 ?ץלָאה ַא ןופ עילימַאּפ רעקידסחוימ ַא
 יד ןיא ןוא רדח ןיא טנױעלעג .,רחוס
 ,עקדָאּבָאלס ןוא עשומָאל ןופ תובישי
 ,ענליוו ןיא ןרעטסקע ןַא ןעוועג ךָאנרעד
 ףיױא ןעמַאוקע ןּבעגעגּפָא 1900 'ואװ
 רערעהוצ רעיירפ סלַא טכוזַאּב ,ערוטַאמ
 ?ןטש 1918 ,טעטיסרעווינוא רעטעדָא םעד
 :ינוא רעװעשרַאװ ןיא עיפָאסָאליפ טריד
 נָא טייקיטעט עשיגָאגַאדעּפ ,טעטיסרעוו
 עטַאװירּפ ןופ רערעל סלַא ןּבױהעגנָא
 2גיק עשידיי רַאפ ןלוש .עשיניורק ןוא
 :לַאװרַאפ עשרַאװ ןיא 1912 טניז ,רעד
 ,לוש-הליהק רעקיטַאלק:4 ַא ןופ רעט
 ןופ רעטלַאװרַאפ ךיוא ןעוועג 1918 טניז
 יא ןּבירשעג ,ןסרוק-רערעל עשיערבעה
 םםמסס108- ןיא ןגארפ עשיגָאגַאדעּפ רעב

 .3801- ןיא ,(04--1902) 0414 ם'טסנאא'פ

 יװ ,?תוּברּתע ןיא ,(1915) טאפ 6

 2נוטייצ רעװעשרַאװ עשידיי יד ןיא ךיוא

 ?אט רעװעשרַאוװא ,"טנייהז ,"סעייגו ןעג |

 ןטיורז

 :רעס א"צ) ,דנַא .א "טנעמָאמא ,"טַאלּבעג
 ,"גניצרעד רעזנואפ ןעלקיטרַא סעי
 זנוא ייּב לושסקלָאפ ידא ,"רדח רעזנואק
 טסַאפרַאפ ,("םלועה תומוא יד ייּב ןוא
 ,שיערּבעה ןיא רעכיּבנרעל 20 רעּביא

 יקיטעמפירַאק---שידיי ןיא ,שילוּפ ,שיטור

 רעט:1 רעד ,ט 2) "שידויח ,(לייט 3)
 טימ ןעמַאװצ תיּב:ףלא רעטרירטסוליא
 רעדירּב ג"פ ןיא עלַא --םיוּבנריּב .מ
 ןּבירשעגנָא ,(1920--1917 ,ןייטשּפע:ןיװעל
 ,שידיי ןיא ךעלכיּברעדניק עקינייא ךיוא
 .יגוחח ,"אביקע 'רח ,"קוה ללהח יװ
 גיפ / ןופ קעטָאילּביּב-רעדניק) "לגעמה
 ,(1921 עשרַאװ ,"שידיאק

 -- 1870 רעטלַא-החמש ןַאממוג
 :עּב ,יטשענעלעט ןיא ,בעג ( |

 ?למַאפ רעזעיגילער ףיט ַא ןיא ,עיּבַארַאס
 רָאי 14 וצ ,רדח ןיא טנרעלעג ,עיל
 ןּבױהעגנָא ךיז ןעגנוצעזרעביא-ךנּת ךרודז
 וצ ,שטייד ןוא שיסור טימ ןּבעגוצּפָא
 .קרַאטש ךיז ןוא טַאהעג הנותח רָאי 7
 ?ערק טימ ךיז קידנעמענרַאפ ,טגָאלפעג
 רע טָאה רוטַארעטיל רעד ןיא = ,יירעמ
 ןיימיז "גנולייצרעד רעד טימ טריטויּבעד
 ידיח רעד ןיא ןָאזניצ ,ש פ"א "רבח
 רעכלעוו ,ץרּפ ,ל .י ןופ 11 "קעטָאילּביּב
 :ידרעטייוו וצ טרעטנומעגפיוא םיא טָאה
 שידיי ןיא ,טייקיטעט רעשירַארעטיל רעק
 ןכַאז רָאּפַא טקורדעגּפָא ךָאנ רע טָאה
 עשירָאטסיה ערעסערג ַא א"צ ,"דויא ןיא
 יד רעּבָא ,(1900) "תידוהיש גגולייצרעד
 ןיהואוו ,סעדָא ןופ הּביבס עשיטסיערּבעה
 סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגניײא 1899 זיא רע
 רעד ןופ "ןקותמ רדחק םעד ןיא רערעל
 טרעטייװרעד םיא טָאה ,"ךוניחהח ,זעג
 רע ןֹוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 יּבעה רעד טעמדיוועג ןצנַאגניא ךיז טָאה
 עג םש הנוק ךיז ןויצ-ןּב .ש פ"א ,רעש
 ןעגנולייצרעד ענייז טימ טּפיוהרעד ןעוו
 זיא ,ג .ןּבעלרעדניק ןשידיי םעד סיוא
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 רעשיגָאגַאדעּפ ןייז טימ טנַאקַאּב ךיוא
 :רע יד ןופ רענייא זיא ןוא טייקיטעט
 :עגנָא דנַאלסור ןיא ןּבָאה סָאװ ,עטש
 . תירבע ןופ עדָאטעמ יד ןדנעװּוצנָא ןּביוה
 . י"א ןיא רע טניואוו 1905 טגיז ,תירבעּב

 ,115--174 זיז ,0 ,68 ,גרעּבניצ ,ש

 - =- 1893) לארשי גרעּבכױג
 ?ַארַאסעּב ,יטשענעלעט ןיא ,ּבעג (

 .עיּב
 יד טקידנעעג ,ןלוש עשידיי עטַאוװירּפ
 - ןּבעגעגּפָא ןֹוא ןיטָאכ ןיא לוש עשיטָאטש
 20 ֹוצ .רעליש:קײטּפַא ףיוא ןעמַאזקע

 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא  רָאי

 .?םעט-רעינעשזניא סלַא טקידנעעג 1

 ןופ טעטיסרעווינוא : טַאטש ןיא גָאלַאנ
 :יֵל טכעלטנפערַאפ 1914 טניז .יַאווָאייא
 ןעשידיאפ ,"ש .א .פ/ רעד ןיא רעד
 ןוא סנגייא? ּב"מז ןיא ןוא ?רעפּפמעק
 :לוק רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא) ."סדמערפ |

 . ,טנגעגמוא ןוא ןָאטסָאב ןופ עגיל:רוט
 :עגּפָא ךיוא ואוו ,(15 +- 158 ז"ז | ,1922
 לייט ןט:1 ןופ גנוצעזרעּביא יד ,טקוהד
  רעדז עמעָאּפ סװוָאטנָאמרעל ,י ,מ ןופ
 גנוצעזרעּביא עקידנעטשלופ ַא) יןָאמעד
 ,ןַאמלעדָאג ףסוי ןופ ,עמעָאּפ רעד ןופ
 ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ ג"פ ןיא סױרַא זיא

 . ןטענָאס סעקרַא-טעּפ ייווצ  ןופ | /1924(, 

 גנוצעזרעּביא רעכעלטרעו רעד טיול)
 ַא ןופ ןוא (סיקסעשט י ףסֹוי ר"ד ןופ
 ךױא) רעדילסקלָאפ עשינידַאל עירעס

 :ַאּפש ןופ גנוצעזרעּביא סעסיקסעשט טיול |
 ַא -- םרָאפכוּב ןיא ,(לַאניגירָא ןשילָאינ
 גנולמַאז

 רעדיל -- (60 ז"ז ,1925 ,ןָאטסָאּב)
 .טָאטש=סיֹורג רעשינַאקירעמַא רעד ןופ

 -- 1886 1/ז0 והילא רענעמוג
 - ,עטיל ,לָאּפמַאירַאמ ןיא ,ּבעג (

  -געעג 1912 .יבּכרה םהרבא טימ החּפשמ
 ּב"טּפ ןופ טעטלוקַאּפ ןשידירוי םעד טקיד
 ןיא קיטעט 1913 טניז ןוא טעטיסרעווינוא

 .ןיא ןעמוקַאּב גנויצרעד עשידייו

 ."רוד רעזנוא ןופ ןעגנַאזעגײ

 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז .סעיצוטיטסניא

 ןיא ןוא עסערּפ רעשיסור רעלעיצניווָארּפ
 ֹט טּפיוהרעד ,ןטפירשטייצ עשידיי עקינייא

 ןיא ןעמונרַאפ ענִיַארקוא ןיא גירקרעגריּב
 | ןיא ןטסָאּפ םענעעזעגנָא ןַא עילָאדָאּפ

 ןופ דנורג ןפיוא ןוא םוירעטסינימ ןשידיי
 =רעּביא ןוא . ןעגנורַאפרע עכעלנעזרעּפ
 םַאק ַאװ טיא ךוּב ַא ןּבירשעגנָא ןעגנוּבעל
 + ,קרעּבערש .ש ג"פ) "ענִיַארקוא לטיּפ
 . ךסיוועג ַא טָאה סָאװ ,( ז"ז ,1921 ענליוו
 םעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ סערעטניא-

 .יָךרָאי יד ןיא עילָאדָאּפ ןיא ןּברוח ןשידיי
,1921--19 

 ,418 ,1922 ,"טלעווירעכיב , ,,ןיײטשּבור

 { )1881--  ןרחא דנַאלרוג
 - +?עטגיא ,רעכייר ַא ןיא ענליוו ןיא .ּבעג
 .עילימַאּפ רעקידסחוימ ןוא רעטנעגיל

 =לֵא ןוא עשידיי עכעלדנירג ַא ןעמוקַאּב

 יה םייה רעד ןיא גנויצרעד עניימעג
 .טרידוטש רעטעּפש ,רערעל ןוא םידמלמ
 .=ָאליפ ןרעּב ,עווענעשז ,גרעּבלעדיײה ןיא
 =ָאיצַאס ןוא עיגָאלַאליפ עשיטימעס ,עיּפָאס
 טכעלטנפערַאפ טנעדוטס סלַא .עיגָאל
 יווירּב םענעּפָא ןַא (00806026016 ןיא 3

 - ןופ גנוטלַאה רעד ןגעוו עווורטס רטָאיּפ וצ
 .צרענָאיצולָאװער ןוא עשיטסילַאיצַאס יד
 :עשעק םעד יּבגל דנַאלסור ןיא ןעײטרַאּפ
 .עגַארפ רעשידיי רעד ןוא סָארגַאּפ רעוועינ

 ?עלמוא ַא ןיא ןײרַא ךיוא זיא ווירּב רעד)
 =לנויצ רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא ,ּב"מז ןלַאג
 .(עווענעשז ןיא טפַאשנטנעדוטס רעשיטס

 +5 ןפיוא טַאגעלעד .סלַא טקילײטַאּב ךיז -
 ַא ,לעזַאּב ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט
 ר"ד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג טייצ עצרוק
 .+"הדוהי עיירפח עּפורג סניקריס ןמחנ
 רַאפ ר"ד לטיט םעד 1906 ןעמוקַאּב
 ערַארגַא יד רעּביא עיצַאטרעסיד ןייז
 +ַאדעמכַאמ יד ןוא ייקרעט ןיא טכער
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 טצעזַאּב ךיז רע טָאה ,רעדנעל עשינ
 =ָאליפ רעד ןיא טעּברַאעגטימ ;ּב"טּפ ןיא

 רעד ןופ גנולײטּפָא רעשירָאטסיה:שיּפָאס |
 :עסערג יײר ַא טכעלטנּפערַאפ ואוו ,3
 ןיא רוטלוק עשידיי) ןעגנולדנַאהּפָא ערי

 ןכלעוו ןגעוו -- ןֵהָּכ ןאמרעה ,עינַאּפש
 טעּברַא ערעדנוזַאּב ַא ךיוא ןּבעגע גסױרַא
 ןבירשעג ,(.דנַא .א - 1915 שיסור ןיא
 :שידיי ןוא עשיֿפָאסָאליפ:זעיגילער ףיוא
 ,110810 8ססצס25 ןיא סעמעט עלַאנָאיצַאנ
 ,"טלעוו .ךויח ,"ןמזהמ ,"םלועהא ,"ץילמהו

 ,ןטפירשטייצ ענײמעגלַא ןיא ךיוא יוװ
 עטכישעג רעשידיי רעסיורג רעד רַאפ
 :עגנָא אקט ג"פ רעװקסָאמ םעד ןופ
 :ידיי יד--.ב ש1 םעד ןֹופ לײט ַא ןּבירש -
 ןוא עינַאּפש ןיא עטכישעג-רוטלוק עש
 ךָארּבסױא םעד ּבילוצ רעּבָא ,סנַאװָארּפ
 :עג טעּברַא יד זיא המחלמ רעד ןופ |
 ייק קעװַא 1915 ,דייבתּכ ןיא ןּבילּב =

 ואוו ,עקירעמַא ןייק טרָאד ןופ ,דנַאלגנע
 ןשידי םעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז 8
 :ַאּפ ןיא ןעמונרַאפ ךָאנרעד ןוא ןָאיגעל
  :ָאנ ןטסטלע ןופ ןטסָאּפ םעד עניטסעל
 פ"א ,הירבט ןיא (וּבַאט:רומַאמ) סֹוירַאט
 ."תמאהײ רעופי ןיא ןּבירשעג ארויג:ןּב

 ןיא ןּבעגעגסױרַא ופי ןיא םָארגַאּפ ןכָאנ

 לגָאּפ רעשיטילָאּפ .רעטשרע רעד; שידיי
 ןגעק ןטערטעגסױרַא רעכלעוו ןיא ,"סָאר
 יד ,םזינויצ ןשיטילַאּפ ןלעיציפָא םעד
 ןוא ענליוו ןיא טניואוועג ןרָאי עטצעל
 ןעלקיטרַא ייר ַא טכעלטנפערַאפ ,ןילרעּב
 רעדנַאסקעלַא ןגעוו) "גָאט רענליוו ןיא
 ןגעק ,עיפָאסָאליפ סרעלגנעּפש ,קָאלּב
  =סעלַאּפ ןיא קיטילַאּפ רעשילגנע רעד
 11 "םיורגלימע ןיא ךיוא ,(.דנַא .א עניט

 :וצ/ ,(?רוטלוק ןופ גָאזּפָא סנָאזנעשרעגמ
 ,דנַא ,א (ןדיי יד ןוא .רעלגנעּפש) "טפג'ק

 יא קרעװ ַא -- שידיי ףיוא רי-בתּכ ןיא
 ,הלּבק ןוא קיטסימ רעשיריי רעד רעּב

 רדָא ו"ט) הנוי = םייח דנַאלרוג = |
 רעקסנימ ,קצעלק ןיא ,ּבעג (1890--+3

 :יּבַאר רענליוו יד טקידנעעג 1860 ,ּבֹוג
 .ןכַארּפש עשיטימעס טרירוטש ,לושרענ

 - --1873 ,טעטיסרעווינוא רעגרוּברעטעּפ ןיא
 :יּבַאר רעד ןופ רָאטקעּפסניא ןעוועג 3
 ;עגסוא 1888 ,רימָאטישז ןיא לושרענ
 ואװ ,סעדָא ןיא ףעניּבַאר א רַאּפ טלייוו
 ענייז ןופ ,ןביָאטשעג ןױא זיא רע
 :רַא עשיפַארנָאילּביּב ןוא עשירָאטסיה
 תורוקלח גנושרָאפסױא יד זיא ןטעּב
 ,םיסרטנוק ירד) ?לארשי לע תודזגה
 עכלעוו ,(1889 עקָארק ,1887 לשימעשּפ
 רעד וצ לַאירעטַאמ ןלופטרעוו ַא טגנערּב
 ןוא יקצינלעמכ תורזג יד ןופ עטכישעג
 :עמקנעד יײר ַא ךיוא טלַאהטנַא ,עטנָאג
 ?טנפערַאפ ךיוא טָאה .שידיי ןיא רעל
 :מיג עשידוי עיינ ידע רושָארּב ַא טכעל
 ַא תועמשמ 1884 ,רימָאטישז) ײעױַאנ

 ,עיזַאנמיג רעד ןופ טקעּפסָארּפ-םַארגָארּפ
 .(רימָאטישז ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ

 ,ץילמה, 1 ו9 ;140--13 ,ןורּכז הפס

 י ,ד"מרּת

 -- 7 רו לארשי שמיווערוג
 | ןיא ,קסּבעטיוו ןןיא .ּבעג ( |

 :יסקָאדָאטרַא גנערטש רעשיטַאּבעלַאּב ַא
 םייה רעד ןיא טנרעלעג .עילימַאפ רעש
 :עג רָאי 14 וצ ,רעדורב ןרעטלע םייּב
 --20 וצ ,לושסקלָאפ עשיסור ַא טקידנע
 : טוטיטסניא:רערעל ןשידיי רענליוו םעד
 רערעל ןעוועג ,גנונעכייצסיוא ַא טימ
 ,נ ןופ עױַאנמיגָארּפ רענליוו רעד ןיא

 .רענָאגרַאמס רעד ןיא ךָאנרעד ןוא טנופ
 סיוא 1915 ףוס .לושסקלָאפ רעשיניורק
 / רעד ןופ רעטיַאװרַאפ סלַא ןּבילקעג
 רַאפ לוש רעכעלטלעוו:שידיי רעטשרע
 "הלּכשה יציפמ הרבחח יד סָאװ ,ךעלגנִיי
 עיצַאוקַאװע רעשיסור רעד ךָאנ טָאה
 ענייז קנַאדַא .ענליוו ןיא טריזינַאגרָא
 . טלקיװטנַא .ןטייקיעפ עשירָאטַאוינַאגרָא
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 | רעייז - ,רעקיסַאלק8 ןַא ןיא לוש יד

 ?גרעל רעקיטּפַאהרעטסומ ןוא רערעלוּפַאּפ

 1925 זיּב ןיוש טָאה לֹוש יד) טלַאטשנַא

 .ןופ "ןזָאלסױרַאז .ה ,ד ,סמויס 5 טַאהעג

 ןופ ןטכירַאּב עכעלריפסיוא ;ןטנעירוטיּנַא

 רענליו ןיא טכעלטנפערַאפ לוש רעד

 "סקנּפ-לושי ,ןעזייר .ז ןופ ר"א ייסקנפי

 ןפיוא ךיוא קיטעט ,(.דנַא .א ק"ּבצ ןופ

 :ליּב יד ןיא טיּבעג ןכעלטפַאשלעזעג

 ןיז .ענליו ןופ סעיצַאזינַאגרָא-סגנוד

 :סילשסיוא זיא טייקיטעט עשירַארעטיל

 טקילײטַאּב ךיז :עשיגָאגַאדעּפ ַא ךעל

 ןופ עיגעלָאק רעלענָאיצקַאדער רעד ןיא

 2רושז םעד ןופ ןוא "לוש רעיינ? רעד

 ואוו ,"םייח ןוא לושח ןרעטלע רַאפ לַאנ

 ?רעדניק ןגעוו ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ

 :רעד ,ןגָארפ עשיטַאמַארגָארּפ ,ןּבולק

 ?ביק ןוא ןרעטלע ןשיוצ גנוִיצַאּב ,גנויצ

 רעטעּברַאטימטּפוה ;סעיזנעצער ,רעד
 ?עגסיוא ןּבָאה סָאװ ,סעיסימַאק יד ןיא

 סעיגָאלָאימרעט עטשרע יד טענרַא

 :טירַא ,עימעכ ,קיזיפ רַאפ שידיי ףיוא
 ?ָאגירט ,עירטעמָאעג ,ערּבעגלַא ,קיטעמ

 :ייבז רעד ןיא טכעלטנפערַאפ) עירטעמָאנ

 :נגלָאפ טסַאפרַאפ ,(21--1920 ,"לוש רע

 ןטיול) "ךוּבגָאט ןיימ :רעכיּבנרעל עקיד

 םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא (ּפיצנירּפסטעּברַא

 .ןלוש עכע ט'עוו-שידיי יד ןופ רערעל

 שטיווָארעטסוש ריאָי ענליוו ןיא

 .בֹוג רעװָאקסּפ ןופ ףרָאד ַא ןיא ,ּבעג)
 .ללּכ) "ךוּבנכער רעשיטעמטירַאז--(6

 ?פיוא עטשימעג ,גנונעכער 5/0 ,יירד ןופ

 ,"סרעווינואז ג"פ) ןּבַאג
 ?ךוּבנכער רעשיַארּבעגלַאװ ;(72 זיז

 ;(172 ו"ז ,1923 ,ג"פ .זרעד)

 ,א ןופ .זעגרעּביא) "עירטעמָאעג-סגנוא

 :ליװ ,.א"שצ ג"פ ,,ט 3 ;ּבַאירטסָא ,מ

 ן(146 ז"ז ,1923 ;ענ

 --ט ! ,ןיקּביר .נ ןופ ,זעגרעּביא) "ךוּבנכער

 . --.ט ז ,יסרעווינואק ג"פ ,עירטעמינַאלּפ

 ;(289 ז"ז ,1924-

 י ,1921 ,ענליוו

  =ֹוׁשנַאװ

 ,ּב"טּפ ןיא ןסרוק-טפַאגסעל עכיוה

 יצינמ הרבחז רעד ןופ ןיטנַאידנעּפיטס

 (1904) ןסרוק יד ןקידנע ןכָאנ ,"הלּכשה | רעשירטעמָאעג

 :ָאקעיא ןוא א"שצ ג"פ ,עירטעמַאערעטס
 =עלעװ ;(107 ןוא 152 ז"ז ,1922 ,יָאּפ
 וועלעסיק .א ןופ "עירטעמָאעג ערַאטנעמ
 ,ןיקצעלק .א .ּב ג"פ ,עירטעמינַאלּפ)

 ?ַארגָאעג:סגנואיושנָאװ
 . =גסיװרוטַאנ טימ גנודניּברַאפ ןיא עיפ
 .,רענקיט .פ ןוא ןָאד ,וװ ןופ ?טּפַאש
 ,"גנודליּבח ג"פ) רערעל רַאּפ ךוּבספליה
 טימ ןעמַאזוצ ,(98 זיז ,1922 ,עגליוו
 =טירַאװ יד טעּברַאַאּב ,,ג הנח ,יורפ ןייז
 דרָאװטנעװ ןופ "רעגנַאפנָא רַאפ קיטעמ
 4129 ו"ז ,1923 ג"פ ,זרעד) .דיר ןוא
 "תירבעה הניגנהי :שיערּבעה ןיא
 ,ענליו ,ץיבוריּפלא .מ טימ ןעמַאזוצ)
 . תהקיּתימּתיראא ,ייארּבגלא ןולאשאז ;(2
 =ורּב ןייז טימ ןעמַאזוצ) "םיליחתמל
 יידײװ :די-בתכ ןיא ,(ג ,א ,מ רעד
 ?רעוו רעשיפַארגָאעג = שירָאטסיה רעש
 ?ךלָאג ,י .א טימ ןעמַאזוצ) "ךוּברעט
 ןופ גנוצעזרעּביא עשידיי ,(טדימש

 :יפװ .ןוא יקסנירטסוק ,ּב ןופ "הקיסיפח
 .ימו יקסגירטסוק , ןופ "תירלוּפוּפ הקיס !

 ןעמַאװצ) גתוסשג 201944 ;ץיוורוה ,א
 3 םידימלּת עשידיי רַאפ (לעמּכ 5 טימ

 .מ טימ ןעמַאזצ) "תירבעב םיליחתמל;

 ןופ םוינַאכעמ םעד שידיי ןיא ןיוש

 | - .ןּביירש ןוא ןענעייל

 2/| ) עיפָאט (ץיוורוה) שמיווערוג
 .קסנימ ןיא ,ּבעג ( -- 0

 =יו ןיא עיזַאנמיג :נעירַאמ טקידנעעג

 .ןיוערעל רָאי 2 ןעװעג ןַאד ,קסּבעט

 לושסקלָאּפ רעשיניורק = שידיי ַא ןיא

 ףַאדעּפ טרידוטש רעטעּפש ,לעוענ ןיא

 יד ףיוא טפַאשנסיװרוטַאנ ןוא קיגָאג
 סלַא

 הרבח רעד ןופ לוׂשלדיימ ַא טעדנירגעג

 =ןצ ,ענליוו ןיא 1905 טניז ,לעװָאק ןיא
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 רעד .ןיא ןירערעל סלַא טעּברַאעג טשרע
 ("רעזייה עגיליּ/ יד ןיא) ה"מח ןופ לוש
 :טנֹװָא רעד ןופ ןירעטלַאװרַאפ סלַא ןוא

 -גָא ןַאד זייווכעלסיּב טָאה'מ ואוו ,לוש

 טינ .שידיי םייהעג ןריפוצנייא ןּביוהעג

 :לעזעג עזַאושזרוּב יד ןופ טקידירפַאּב

 ןוא סעיצַאזינַאגרַא:סגנודליב עכעלטפַאש

 טיקידנעטשּבלעז רעמ וצ קידנּבערטש

 1906 ,טייקיטעט רעשיגָאנַאדעּפ ריא ןיא

 "מיִגַא יקסלָאקָאטנַא .רפ טימ טנפעעג

 :ַאװע רעד ךָאנ ;ךעלדיימ רַאפ עיזַאנ

 סלַא ,ןסור יד ךרוד ענליוו ןופ עיצַאוק

 טעדנירגעג "עזָא! ןופ עטקיטכעמלוּפַאּב
 ןיא ןעמייהרעדניק עשידיי 16 -.35

 יד רַאפ קסניּבאילעשט ,םרעּפ ,עפוא

 ?גירגעג 1916 .עיצילַאג ןופ עזָאלמיײה

 1918 ,עװַאטלָאּפ ןיא עיזַאנמיג א טעד

 :עט ןעװעג ,ענליוװ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 ידי רעד ןֹופ ןירעטלַאװרַאפ סלַא קיט
 רעשידיי רעד טימ) עיזַאנמיג:לַאער רעש |

 =על ןשידיי ןופ ,(ךַארּפשטכיררעטנוא

 טריזינַאגרָאער 1922 טניז ,רַאנימעס:רער
 ךעלגניי רַאפ עיזַאגמיג עטַאוירּפ ריא
 8 עלַא ןיא קידיריפנייא ,ךעלדיימ ןוא
 .ןַארּפשטכיררעטנוא עשידיי יד ןסַאלק
 םַארגָארּפ עיונעג ַא טכעלטנפערַאפ טָאה
 ,טפַאשגסיװרוטַאנ רַאפ
 רעּביא עיזנעצער ַא ןוא 1920 "לוש

 ?רעכיּבײ ןיא /יןסקיוװעגו שטָאּב--ּבמָאלַאג

 ,1923 ,ייטלעוו

 טבש יכ) ץירָאמ (השמ) ןאמעדיג = |
 ,םייחסעדליה ןיא .בעג (1918/ןן}-- 35

 רחוס ַא ,ףסֹוי ,רעטָאּפ ןייז ,רעװָאנַאה
 רעד ןופ רעדנירג רעד ,ליּכשמ ַא ןוא

 טריטסיסקע) לֹוש רעשידי רעקיטרָא
 וצ טּבערטשעג םיא טָאה ,(1827 טגיז

 ,רערעל ןוא רעניּצַאר סלַא ןעיצרעד |
 ,עיזַאנמיג ןיא רָאי 8 וצ ןעמוקעגנַא
 ןוא הרוּת טנרעלעג קיטייצכיילג ,ג טָאה
 רע טָאה 62-1854 ,םינּבר ייּב ארמג

 + ,רענינַאררעּבײא |

  רעיינ רעדז ןיא

 :עג סָאװ:רָאנ ןַאד םעד ןיא טרידוטש
 :סערּב ןיא רַאנימעסרעניּבַאר ןטעדנירג
 ןענײז רערעל ענייז ןשיװצ ואוו ,על
 ,ץערג ךירנייה ,לקנַארפ הירכז ןעװעג
 :בעירַא טרידוטש ךיוא ,סיינרעּב בקעי
 :ַאֹּב ןוא טעטיסרעװינוא ןיא קיטסילַאט
 .עיפָאסָאלּפ ר"ד לטיט םעד ןעמוק
 =עדגַאמ ןיא רעניּבַאר ןעוועג 55--+2
 רעניּבַאר ראפ ןּבילקעגסיוא ןַאי/ ,גרוּב
 רעד ןופ םיסנױּפ יד רעּבָא ,ןילְרעּב ןיא

 :עטשַאּב טינ הריחּב יד ןּבָאה הליהק
 קיסעמ ס-ג ּבילוצ .- תועמשמ ,טקיט
 טָאה רע ןוא ,גנוטכיר רעוויטַאװרעסנָאק
 רעגידיירּפ ַא ןופ תונמתה סָאד ןעמונעגנָא

 טמיטשַאּב 1868 זיא רע ואוו ,ןיוו ןיא
 סלַא -- 1890 ןוא רעניּבַאר סלַא ןרָאװעג

 ףיוא קידנּבײל גרַאפ
 ,יג --.טיוט ןייז ןיּב טמַא ןקױָאד םעד
 רעייטשרָאפ עטסדגטײדַאּב יד ןופ רענייא
 טּפױהרעד ךיז טָאה ,לארשי:תמכח ןופ
 ןטעּברַא עניז טימ ןעװעג םש הנוק
 רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ טיּפעג ןפיוא
 יתד ןשידיי ןופ ןוא רוטלוק רעשידיי

 (60690010016 469 2120 קרעװטּפיוה ןייז
 תטמתפש05625 488 6060 !(ט6טז 666

 ,(88--1880 .ּב 3) 20600140618ס60 ןט6סװמ
 ?עגסיוא טָאה רָאטֹוַא רעד ןכלעװ רַאפ

 ןופ לַאירעטַאמ ןכײר ַא רעייז טצינ

 ,םירפס:רסומ ןוא?שורד ,תובושּתו תולאש
 ?סיה?רוטַארעטיל עשטייד ,רעכיּב:םיגהנמ
 ףיז טנכייצ ,,ו"זַאא ןטנעמוקָאד עשירָאט
 רעטכַארטעגכרוד ,רעטסנרע ךרוד יא סיוא
 ?טפַאשנסיװ רעד ךרוד יא ,שינעטנעקכַאז
 ןדנצנעלג םעד ךרוד יא ,עדָאטעמ רעכעל
 ןצנַאג םעד ןופ דליּב ַא טיג ןוא ליטס
 =יצרַאֿפ יד ןיא רעגייטשסנּבעל ןשידיי
 =ורַא םעד ןופ ןָאפ ןפיוא ,תורוד עקיט -

 יא .ב | רעד ,ןבעל ןשידיי:טינ ןקימ
 =בישעג:רוטלוק רעשידיי רעד טעמדיוועג |

 ןופ דנַאלשטיײד ןוא ךיירקנַארפ ןיא עט



 ,ה"רי אנש זיִּב א |
 :ַאטיא ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעגרוטלוק
 ןופ ןדיי יד -- .ּב 1וז רעד ןוא עיל
 סָאד ,ה"רי א ןוא אוש ןיא דנַאלשטיײיד
 :עגרעּביא זיא קרעװ עשיסַאלק עקיזָאד
 ;ךירפ ,ש .א ןופ שִיערּבעה ףיוא טצעז
 ט"א  םינוקיּת ןֹוא םיִאולמ טימ גרעּב
 ימיב ברעמה תוצראּב םייחהו הרוּתה
 רעד ,(99--1896 ?"ףסאיחאמ ג"פ) "םיניּבה
 .שידיי ףיוא ךיוא סױרַא זיא .ּב רעטצעל
 ףיטש םוחנ ןופ גנוצעזרעּביא רעד ןיא
 ןיא .עטכישעג?רוטלוק עשידיאק ט"א
  דנַאלשטײד ןיא ןדיא -- רעטלַאלטימ
 ,ללּבו) "טרעדנוהרָאי אש ןוא 216 סָאד
 רעקיזָאד רעד ,(252 ז"ז ,2 ,זג"פ-

 רעד רַאפ טרעװ ןסיורג ַא ךיוא טָאה .ּב
 ;ביוו קידנעגנערּב ,עיגָאלָאליפ רעשידיי
 / גַארַאּפ- ןוא ןעגנוקרעטַאּב ,ןציטָאנ עקיט

 :ץיצעּפס ַא ןוא שטייד?שידיי ןגעוו ןלעל
 םיללּכ עטשרע יד ןגעוו גנולדנַאהּפָא על
 רפסח ןופ גילסױא ןשידי םעד ןופ
 ןוֿפ ןטסקעט ענלצנייא ךיוא יװ ,"תודמ
 ,רפס ןשידיי:טלַא ןקיטכיװ ןקיזָאד םעד
 :בעט ַא ןיא שידיי ףיוא קוק ס--ג םגה

 עשטייד יד ןופ טסיײג ןיא ,רעזעיצנעד |
 קיטעגָאלָאּפַא רעייז טימ לארשי:ימכח |

 םעד ןופ .םויטָאירטַאּפ ןשינַאמרעג ןוא
 ;קַארַאכ ךיוא' זיא טקנוּפדנַאטש ןקיזָאד
 :ָאמ םוצ טּפַאשרענגעק ס--ג שיטסירעט
 ןייז ןוא םוילַאנָאיצַאנ ןשידיי םענרעד
 א846004/- ט"א םזינויצ ןגעק טעלפמַאּפ
 ןופ ןעמָאנ ןיא (7 ,ןיוו) ןט6סוטח
 א"צ טָאה םויַאדי ןועיגילער םענייר
 ןופ רעפטנע ןפרַאש ֵא ןפורעגסױרַא

 ןיא) ד סעננןקס1 66 -- ױדרָאנ סקַאמ -|

 ערעדנַא ס--ג ןופ ,(1897 ,ם6
 קיטסישידיי וצ תוכייש ַא ןּבָאה ןטעּברַא

 רעד רעּביאז גנולדנַאהּפָא עלעיצעּפס יד

 . םַאּב -- תֹויתוא עשטייד ןופ ךַארּפשסױא
 א/ ןופ םינּבר עקינייא ןופ ןעגנוקרעמ

 רעד -- .ב 11 רעד

 ,םירפס'

 ,,דנַא ,ַא ײתודמ רפסח ,"בוט בלח ,"לגיּפש |

 ,רעּפיש

 500 י רעײג --- חעגייג --- ןאמעדיג | | .09

 - 2680000 18ז סנסױעדנַאס ןיא) ה"רי
 ענייז ךיוא יו ,(104 ,{ ,8615616 526
 (046116056011ז11464 2טז (2650010016 98
 (00160110018 20 6ז 12160טגמ9 64
 ,(,(1 ,ןילרעּב) 060 8 1466װ
 ?רסֹומ ןופ ןגוצסיוא טגנערּב רע ֹואוו

 טנרּבא יו ,עשידיי ןופ - ךיוא

  ףנַאטשוצ םעד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ
 ,ןדיי ייּב גנויצרעד ןוא גנודליּב ןופ

 ׁש1 ,80 ןש1 ,ן18 :ןורּכז רפס |

 ,1022 ,,"טלעוװ:רעכיּב ,
 ,45 ,"ןעלּפַאטש, ,ךיירגײװ .מ ר"ד

 פ/װ} --- 1848 5/ש גיוודול רענײג
 םעד ןופ ןוז ,עלסערּב ןיא .ּבעג (9
 . ןוא רעקיטירק-לּביּב ,טסִיַאדוי ןטמירַאּב
 גנוגעװַאּב-םרָאפער רעד ןופ רעריפ
 :סיה:רוטַארעטיל ןוא :רוטלוק ,.ג םהרבא
 ןיא רָאטעּפָארּפ 1880 טניז ,רעקירָאט
 ןופ רָאטװַא ,טעטיטרעווינוא רענילרעּב

 קחצי ר"ד

 { 46--44 זיז

 ןופ - עטכישעג רעד רעּביא קרעוו ייר ַא
 ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשטייד רעד
 יףוּברהַאי:עטעגײ םעד ןופ רעּבעגסױרַא
 ןטעּברַא עשיטסיַאדוי ענייז ןופ ,וו"זַאא
 קרעו ןייז קיטסישידיי וצ תוכייש ַא טָאה
 סג 91ט6זטז 6067 16012130064 56

 .{מ 106018001486 טסזג 2406 469 15. 85

 ,,(0 ,עלסערּב) 2גז 2116 065 16. ן

 יד ןגעו תועידי טגנערּב רע ואוו
 . ,ןיטשנעשעּב יװ ,ןטסישידי עטשרע
 - ?קַאדער 92--1881 .רוחּב והילא ,סויגַאפ

 201 {וז 416 (:146 86ז טריט |

 יד 1909 טניז ,/ן006מ ת .ססט6ט60

 אוו סזחס/ס 2440 068 1669. -
 - ,ןעלּפַאטש , ,ךיירנַײװ .מ ר"ד 101 ,9

 (-- )106-=  ריאמ רעײג
 :ידַארט ןגיוצרעד .גרעּבמעל ןיא .ּבעג
 רעד ןוא דומלּת ףיוא שידיי לענָאיצ
 ךיז רע טָאה ,רוטַארעטיל רעשִיערּבעה
 ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא טנגי רעד ןיא
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 ,גנודליב רענײמעגלַא טימ
 ןוא עיפָאסָאליפ ,עיגָאלָאעט טרידוטש
 :ינוא רעניוו ןיא ןכַארּפש עשילַאטנעירָא
 ןטימ טקידנעעג ןכלעװ ,טעטיסרעוו
 עקיניא טכעלטנפערגפ טָאה ,ר"ד לטיט
 טניז .ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא קרעוו
 ןופ רעטעּברַאטימ רעטנעָאנַא 1
 ךיא ךיז ."טַאלּבגָאטײ רעגרעּבמעל
 :סיוא עשיצילַאג ערעדנַא ןיא טקילײטַאּב
 ,לקיה ,מ ג"פ) ירעכיּב-בוטיםויק יו ,ןּבַאג
 ,(1917 ןירּב

 6 - .1885) םייח ןידליג
 ןיא קידנעניואו .ענַיַארקוא ןיא .ּבעג
 וצ טייצ ןופ ,רעטעּברַא סלַא עשרַאװ
 רעכעלגעט רעד ןיא טעּברַאעגטימ טייצ
 עיצַאוקַאװע רעד ייּב .עסערּפ רעשידיי
 .ןיק קעװַא ןסור יד ךרוד עשרַאװ ןופ
 :ייַשרַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ענִיַארקוא
 ,"סעמעװ ןיא א"צ ,ןטפירשטייצ ענעד
 :םרָאפכוּב ןיא .?טייהיירפז י'נ רעד
 :סורלַאא ג"פ) רעדיל--"ןעגנַאלק:רעמַאהזי
 ,יטלוקטעלָארּפ רעשרעדנעל
 | ,(53 ן"ז ,2

 ,1923 ,"טלעװײרעכיּב , ןיא ,וָאקַאװטיל .מ

 - .1875 םורַא) .ד .ח טַאלּבנעדליג
 ,שטיװַאּביל ןיא .ּבעג (

 רעשיטַאּבעלַאּב ַא ןיא  ,ּבוג רעװעילהָאמ
 ,תובישי ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,עילימַאּפ
 טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז ךָאנרעד
 .טימ טנעקַאּב ךיז קסּבעטיװ ןיא ,הלּכשה

 ןעוועג זיא יקסניפ ןעוו ןוא ,יקסניּפ דוד א
 - גָאה רעד טימ ןרָאפעגניהַא ,ג זיא ,ןיוו ןיא

 רעּבָא ,ןרידוטש ןענעק וצ טרָאד גנונעפ -
 ;רַאפ טנעקעג טינ טרָאד רע טָאה גנַאל
 ןרָאי רעק:90 יד ןטימניא זיא ןוא ןּביילּב
 נָא טָאה רע ואוו ,ענליוו ןייק ןעמוקעג
 ןּביירש וצ ןּביױהעג

 רעמ טימ רעּבָא ,ןײטשָאלּב ןוא ומש
 .?פַאהרָאװ רעשיטסילַאער וצ גנוּבערטש

 | רעטעּפש

 : ןעגנולייצרעד עקידנגלָאפ ;
 ,יגעוו ןעכיילג ץפיוא קירוצ רעדָא ץלי

 -,עװקסָאמ

 - רַאפ ךעלכיּב:השעמ
  ןופ חסונ ןיא ,רעגעלרַאפ רענליוו יד

 העּפשה רעסיװעג ַא רעטנֹוא ןוא טײקיט
 :ַארעטילךעלטּפַאשלעזעג עשידיי יד ןופ
 ןופ .טייצ רענעי ןֹופ ןעגנומערטש עשיר
 :עקיּפָאקיײװצ עקידנגױּבײװצ עקיזָאד יד
 ץ"מ .ל ג"פ ןיא ןענייז ס--ג ךעלכיּב ענ
 ןהָא שנעמ ַאװ ןֹוא "ןח רעדח סיורט
 איד רעדָא דלַאװ ןיא עּבעילַאז ,"ץרַאהַא
 .עשרעדניק אידח ,"המותי עגידנעהעז
 --.ןעליּבסנַאמ עללַא יופט רעדָא עּבעיל
 ףושּכ רעד ,"גנולָאצרע עשיטנַאלָאר א
 גנולייצרע עשיטסירָאמוה ןייא -- עלעגיּפש
 בוא "בנג רעד עלעּפָאקז ,ןעכַאל םוצ
 טּבײלּב עּבילא ,"עקרעמש נוא עקרעּבז
 טינז ,?גנולייצרע עשיטנַאמָארַא -- עּביל
 על טוט ןופ רעדָא ראאָּפ עכיילג ןייק
 ,"איורפ עשידוי א ןופ דליּב ַא --גידעּב
 יננולהעצרע עשירָאמוהַא -- תועט רעד

 ןוא ץנַארקנעזָאר ג"פ רעד .דנַא .א
 ס --ג ןּבעגעגסױרַא טָאה רעצעזטפירש

 לעקיזייאז

 רעד על'השמ רעדָא רוּבג רעשידוי רעדח
 :גילאצאַּפ רעד רעדָא השורג ידע ,/םותי
 ַא --הבצמ עגידעּבעל ןייאא ,"םולח רעק
 :ע'מהרבאז ,"רעטכָאט עשידוי ַא ןופ דליב
  ,ןתח ַא ּבילוצ ץלַאװ ,"תלגע לעּב על
 "דװ ,"ןעּביױלג טינ ןעמ רָאט ליּבטנַאמװ
 ןענַאמָאר יה ךיא יװ ,"עּביל רעדניק
 :רַאפ רעד רעדָא דנַאה ןיא ןטש ןייּבײ
 ידע ,(112 ז"ז ,1895) "ןתח רעטפיוק
 ןרעװ עכלעוו ,,דנַא .א "ןירעגניז ענייש
 ךיילגוצ טקורדעגרעּביא םֹויה= דע ךָאנ
 ד רעד ןופ ךעלכיּב עקירעּביא יד טימ
 -ארעטיל:רעגערטנקַאפ רעקילָאמַא רעקיז
 םוידוטש ןייז ןקידנערַאפ ןכָאנ -- .רוט

 עגליו טזָאלרַאפ ,ג טָאה ,טסיטנַאד סלַא |
 טקורדעג טינ ,סיוא טזייוו ,רעמ ןיוש ןוא
 / :קָאמ ןיא ךַאפ ןייז קידנריציטקַארּפ ,ךיז
 | | טי - +רָאג ,ענזָאיל ,ש טיװַאּביל) ,בוג רעוועיל
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 -- 1885 10/0 החמלש טרעּבליג
 :רַאװ ,ןימיזדַאר ןיא ,ּבעג (

 :ימַאפ רעמערָא ןַא ןיא ,טנגעג רעוועש
 ןיא ןָא טייהרעניילק ןופ טנרעלעג .עיל
 ַא .שרדמה- תיּב
 העּנשה עקרַאטש
 יצר ןייז ףיוא
 רוטַאנ רעזעיגיל
 יד טַאהעג טָאה
 קיטסימ עשידיי

 ןיא .הלּבק ןוא
 רוטַארעטיל רעד
 :יּבעד רע טָאה
 רעד וצח ןכַאזסגנומיטש יד טימ טריט
 ּב"מז יד ןיא ,"טדָאטש ןיאי ןוא "ןוז
 .טגפערַאפ ןַאד טניז ןוא ,1907 יטייצ:יינ
 .ָאנ ןוא ןציקס טיײצ וצ טייצ ןופ טכעל

 ;טייצ רעװעשרַאװ ענעדיישרַאּפ ןיא ןלעו

 ,"טנייהפ ,"גנוטײצ:נַאמָארװ יו ,ןטפירש
 .דנַא .א "דניירפ רעדח ,"ןעּבעל רעזנוא,
 ךיז רָאי עכעלטע רע טָאה ןָאנרעד

 ןוא רוטַארעטיל רעד ןופ טרעטייוורעד

 :רַאפ ךיז ,הביבס רעשירַארעטיל רעד
 .ּפָא ךיז ,תודיסח ןוא הלּבק ןיא טּפיט
 :עג בור סָאד ,םזיטיריּפס טימ ןּבעגעג)

 =טָא ןיִא ,טנוװעג ןכַאװש ּבילוצ ,טּבעל
 ?װ רע טָאה ןרָאי עטצעל יד ,קצָאװ
 טיײקיטעט עשירַארעטיל ןייז טײנַאּב רעד
 :ָאּפ עשיטַאמַארד ַא א"צ ןּבירשעגנָא ןוא
 ט"א גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא 3 ןיא עמע
 טװּורּפעג טָאה רע ואוו ,"טירט סחישמי
 ןוא ןעגנוּבעלרעּביא עשידיי יד ןרעדליש
 :לוקז ג"פ) המחלמ רעד תעשּב ןדייל
 ןיא ;43 ז"ז ,1924 ,עשרַאװ ,"עגיל:רוט
 ,ל .א ןופ גנוצעזרעּביא רעשיערּבעה
 ּב"מז ןיא -- "תולגז ט"א שטיװַאּבוקַאי
 ףָאק עקיטקַאיירד ַא ןוא ,(טוז "הפוקּתה?

 . ,1925 ,"טפנוקוצו) "רעלעק רעדא עידעמ;
 "ןעלעווָאנז ,ּב ַא -- םרָאפכוּב ןיא .(ׁש1

 ײדנָאפרוטַארעטילז ן'כרוד ןעּבעגעגסיורַא)

 ןיא הבישי רעק

 .ךיז רַאפ טנרעלעג ןיוש רָאי

 ,1922 ,עשרַאװ ןיא ןעטסילַאנרושז ןוא ןעטַארעטיל עשידוי ןֹופ ןייארעפ םייּב
 ,ןעגנורעדליש טלַאהטנַא סָאװ ,(142 ז"ז

 ,עשיטנַאמָאר ּבלַאה ,עשיטסילַאער בלַאה |

 עמערָא ןופ ,ןרוטַאנ ענייר עטושּפ ןופ
 וצ ץַאזנגעק ןיא ןשטנעמ עטלוועַאּב
 =1ברָאדרַאפ ןוא טייקשלַאפ רעכעלשטנעמ
 יד סיוא ךיז טנכייצ סרעדנוזַאּב ;טיײק

 ןופ ענייא -- "חמ יתּבשװ -- "ענעצסח -

 =לַאיצָאס רעזנוא ןיא ןכַאז עטסנעש יד
 | ,רוטַארעטיל רעשירעלטסניק

  ץ'טסײג רעגנוי רעד , ב"מז ןיא ,יקצולירפ ,נ
 ןיא ,"טרָאװ ןופ קיטסַאלּפ ,שטיװָאּבוקאי .ל .א

 1922 "טפנוקוצ, ,רעגיב ,ש 11922 "טנייה,

 ז"ז ,1922 ,"טלעװירעכיּב ןיא טקורדעגרעּביא)
 יעלּב עשירארעטיל , ןיא ,עלרעּפ ,י {(292--9

 ,19 ןוא 13 ,"רעט

 -- 1872 28/א) רסיא גרוּבוניג
 .?װָאק ,וָאטלעװעד ןיא .ּבעג (

 וצ ,עילימַאפ רעמערָא ןַא ןיא ,טנגעג רענ
 ןקיייּברעד םעד ןיא ןרָאפעגקעװַא רָאי 9
 אוו ,רימָאקליװ
 2טירד טנרעלעג

 ןיא רָאי ןּבלַאה
 "סלאֹוש * עשָאיװ
 עג ןַאד ,הבישי
 רעד ןיא טנרעל
 = שיּפינש = סיורג

 13 ּוצ ,ענליװ

  =עג ,רוטַארעטיל- הלּכשה רעד טימ טנעק

 רעשידיי ןוא שִיערּבעה ןופ רערעלַא ןרָאװ
 םירוחּב עגנוי עּפורגַא ןופ עטכישעג

 ,הבישי יד ןזָאלרַאפ ןוא יםילשורי יבהואז
 עּפורגַא טימ טנעקַאּב ךיז רָאי 16 וצ
 =נָא ןוא ענליוו ןיא ןטסילַאיצָאס עשידיי
 רענײמעגלַא טימ ןּבעגוצּפָא ךיז ןּביוהעג
 ןענייז רערעל עטשרע ענייז ;גנודליּב
 ?געזיא .י ,םיוּבנעזָאר לדנעמ ןעוועג
 ךיז תליחכל ,רעמערק ידַאקרַא ,טדַאטש



 566 | | /י גרובזגיג 8

 :ַאר רעלסערּב ןיא ןעמוקוצנָא טיירגעג
 ןליפַא םעד ןגעוו ךיז ןוא רַאנימעס=רעניּב
 רעּבָא ,ץערג ךירנייה טימ ןּבירשעגכרוד
 קנַאדעג םעד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז דלַאּב

 ןרָאפעגקעװַא 1893 ,רעניּבַארא ןרעוװ וצ
 םורַא רָאי 3 ןיא ואוו ,עקירעמַא ןייק
 ןפיוא טעטיסרעווינוא:לענרָאק ןיא ןיירַא
 .טקידנעעג ןוא טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ
 ןּביירש וצ ןּביױהעגנָא ,1900 רָאטקָאד סלַא
 רעטנוא "ץילמחח ןיא לגנַיי סלַא ךָאנ
 עקירעמַא ןיא ןרָאװעג ,םינַאדװעסּפ ַא

 טשרעוצ ,טסילַאנרושז רעלענָאיסעּפָארּפ א
 רעדח טַאלּבנכָאװ םעד ןיא טעּברַאעגטימ
 ןבירשעג א"צ ואוו ,?טַאקָאװדַאסקלָאפ
 ןכעלגעט םעד ןיא רעטעּפש ,ךעלהשעמ
 טריטקַאדער טייצ עצרוק ַא ,"דלָארעהז
 םעד ,"גנוטייצ ןָאינויז עכעלטנכעוו יד
 ךיז ,"טסייג רעיינ רעדח לַאנרושז-שדוח
 נא ענעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיוא
 :לעֹזעג עיירפח יו ,ןטפירשטייצ ערעד
 ,"טפנוקוצ יד/ ,".ש .א .פ/װ ,"טפַאש
 א םויה:דע זיא רע ואוו ,?סטרעװרָאּפח

 :רַא ץֹודַא .,רעטעּברַאטימ רעקידנעטש
 עלעוטקַא ףיוא ןענָאטעילעּפ ןוא ןעלקיט
 ,סעמעט עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ
 ןופ טיבעג ןפיוא ןּבירשעג ליפ רעיײז
 :עטיל רעשיערבעה ,עטכישעג רעשידיי
 .?נולדנַאהּפָא עגלצנייא ץֹוחַא ןוא רוטַאר
 טכעלטנפערַאפ ןטפירשטייצ ןיא ןעג
 | עקינײא ךיוא
 :טנע ןייז -- דומלּת רעדא :יװ ,קרעוו
 טלעווח ג"פ) "יגנולקיווטנע ןוא גנוהעטש
 ,עשרַאװ ,ןימיש ,ּב ןופ "קעטָאילּביּב
 ןופ גנוהעטשטנע יד/ ;(96 ז"ז ,0

 ,י"ב ,"סטרעװרָאפז ג"פ) י"םוטנעטסירק
 רעקנעד עשידיאי ;(246+-ט111 ז"ז ,7
 זיא'ס ."רעטלַאלעטימ ןיא ןעטעָאּפ ןוא
 ר"ד רעפטנע ןייז ןענָאמרעד וצ ךיוא
 ןופ עגַארפ רעד ןיא ןיקסװָאלטישז .ח
 =םלצ רעד וצ) םוטנדיי ןוא םוטנטסירק

 - עלעגיגירֲא ערעסערג

 ,1910 "ןעבעל עיינ סָאדז ןיא ("עגַארפ
 טָאה רע לַאנרושז ןכלעװ ןיא ,11-1
 גנולדנַאהּפָא ןַא טכעלטנפערַאפ ךיוא א"צ
 !ַאקירעמַא ןופ םוטנעדיא:םרָאפער סָאדז
 טעּברַאעגטימ ךיוא טָאה .ג ,(1/ ,1911)
 ,"ןרותהח ןטפירשטייצ עשיערּבעה יד ןיא
 ןענייז ןסיוו ןייז ןָא ."ראודת? ,"טלקמהח
 +עלק עגייז ןופ ייר ַא סױרַא ןָאדנַאל ןיא
 :יװ ,ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןטעלפמַאּפ ערענ
 ןוא לָאמַא הוהי טָאג רעשידיא רעדז
 ןופ עטכישעג רעד סיוא רעטעלּבץ ,"טנייה
 * סרוקיּפא ןַא זיא סָאװז ,"ןעּביױלגרעּבַא
 רעד ,ץקוע :ןעמינָאדװעסּפ ענייז ןופ
 ,סעדלעז .א ר"ד ,ג"גא ,רעגיכעטש

 }) ) ףסוי גרוּבזניג
 :סױרַא .ּבֹוג רעװעילהָאמ ,סוָאשט ןיא .ּבעג
 "הניבל םיּתעי רוּביח ןסױױגַא ןבעגעג
 :ַאכ ןוויטַאליּפמָאק ןֹופ (1887 ,עשרַאװ)
 =ֹוצַא טימ חול ןשידיי ןגעװ דעטקַאר
 וצ ןעגנורעלקרעד ןוא ןלעּבַאט ןופ ּבָאג
 טָאד ייס ;שידי ןוא ק"הל ןיא יז
 לופ ןענייז ןלעּבַאט יד ייס אפוג קרעוו
 ,ןטייקכעלטקניּפמוא .ןוא ןזיירג טימ

 -,1895 ,"תויפלת, 110 ,1891 ,"הלודגה תסנפ,
 | .ש1 ,ם3 1

 8/ט--1882 10/וא) בקעי גרוּבזניג
 .ענליוו ןבעל בושי ַא ףיוא ,ּבעג ( 5
 תובישי רענליװ ןיא ,רדח ןיא טנרעלעג
 =עג רָאי 13 וצ ,לושסקלָאפ ַא ןיא ןוא
 ַא טסָאּפרַאפ 1900 ,הכאלמ-לעּב ַא ןרָאװ
 .עכלעװ ,'טגָאזעגּפַאװ עמַארד עקיטס4
 ןרָאװעג טריפעגפיוא לָאמ עקינייא זיא

 ןופ ןפָאלטנַא 1903 ,ןזיירק עשידנוּב ןיא |
 טריפעג ואֹו ,עקיועמַא ןייק רעטילימ
 ןּבירשעג ,םויק ןרַאפ ּפמַאק ןטרַאה ַא
 .ןעגנולייצרעד ,ןציקס טייצ וצ טייצ ןופ
 2נוטש רעיירפ רעדא ןיא ןעלקיטרַא ןוא
 רעײרפצ ןוא "ש .א .פל ,1904 "עד
 רעוונעדח סרמרמ .ק ,1910 "טפַאשלעזעג

 =ילַאקװ סנַאמסטרָאװ ,?עסערּפ רעשידיא |
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 ,14--3 "עמיטש רעשידיא רעינראפ|

 יד ןכָאװ 20 ןופ ךשמ ןיא טריטקַאדער
 ?עשזדנַא:סָאל ,"גנוטייצסקלָאפ עשיפיסַאּפ;

 2ןרג עלַאקידַאר ַא סָאװ ,22--1921 ,סעל
 .?ַארעּפַאָאק ףיוא ןּבעגעגסױרַא טָאה עּכ
 רעד וצ טכיוועגנגעק סלַא תודוסי עוויט
 :ַאניבַאר ,א ןופ ר"א "טייצח רעכעלגעט
 סַאלָאז לימע טצעזעגרעּביא טָאה ,שטיוו
 "טעּברַא? ןַאמָאר

 רעד" רעטקַאנײא ןַא טסַאפרַאפ ןוא
 .ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ ,?תועט
 ,ךעלזיירק עשיטַאמַארד ענעדײשרַאפ ןופ

 ( )1866==  לואש גרוּבוניג
 ַא ןיא ,דנַאלסורסיײװ ,קסנימ ןיא ,ּבעג
 יסקָאדָאטרָא שיטַארקָאטסירַא ,רעכייר
 ?ירּבַאפ ךוא םירחּוס ןופ עילימַאפ רעש -

 עשידי ,ןטנַאק
 :ןקַאּב גנויצרעד
 , רהערעל ייּב .ןעמ
 . ,םייה רעד ןיא
 ;רָא יד טכוזַאּב
 ,עיזַאנמיג עקיט
 טקידנעעג עכלעוו
 : 284 רענעדלָאגַא טימ

 ,  סלַארָאנ ,ליַאדעמ
 2נירג - 'יד ןופ ןעוועג רע זיא טסיזַאנמיג

 ץוּבק" ןשיניצ=יבבוח םעד ןופ רעד
 :ָאק ןּבירשעג ןוא ,1882 ,"לארשי יחדנ
 =וטס סלַא ,"דיגמהח ןיא ןצנעדנַאּפסער
 ּבײטּפ ןיא טעטלוקַאפ ןשידירוי ןופ טנעד
 . טימ ןעגנוָיצַאּב ןטלַאהעגרעטנוא רע טָאה

 =רָא רעמייהעג רעד ןופ רעדילגטימ יד |
 ,"הנויצ סנח עיצַאינַאג ןופ טעדנירגעג

 ןכָאנ .ןישזָאלָאװ ןיא םירוחּב-הבישי יד
 רע טָאה טעטיסרעווינוא םעד ןקידנע -

 וצ 1892 טניז ןּבױהעגנָא

 ,1897 טניז ןוא ןעל

 ,ב"טּפ ןיא טצעזַאּב
 ךיז טָאה רע ןעוו

 צה "ךעכילגעטז ןיא =
 .05--1904 ױטַאקָאװדַאסקלָאּפװ ןוא "דלָא ו

 .ןיא ןקורד
 | 1 ק =קיטרַא ןוא ןציטָאנ עשיטירק 0002

 ַאלגייא רעד טיול
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 2004028 ןופ רָאטקַאדער םעד ןופ גנוד -

 יידנעטש יד לַאנרושז םעד ןיא טריפעג
 רעד ןופ טכיזרעּביאז ןעגנולײטּפָא עק
 שלװ ןֹוא ארוקה פ"א "עטערּפ רעשידיי
 =ערג רעד ץוחַא ,"קינָארכ עשירַארעט

 / "עכָאּפע ענעסעגרַאפ ַאז טעּברַא רערעט
 ןשידיי:שיסור ןטשרע םעד ןגעוו) 6
 ?רַאפ רע טָאה ,(1860 -- 223081ימ ןַאגרָא

 .עשיטירק יײר ַא םססצסג+ ןיא טכעלטנפע
 ,ןיקסנעלָאמס ,ל"ביר ןגעװ ןעלקיטרַא
 =עג רעד ןיא ןעידוטש ,ענַאמ ,וּפַאמ
 1899 .דנַא .א תודיסח ןופ עטכיש
 2ער רעײנ רעד ןיא ןײרַא רע זיא

 :עג טָאה רע ואוו ,םססג02מ ןופ עיצקַאד
 זיּב ןעגנולײטּפָא עטנַאמרעד יד טריפ
 .ץרּפ טימ ןעמַאזוצ רע טָאה 1901 ,2

 - עשידייז.גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא קערַאמ

 :ער ג"פ) "דנַאלסור ןיא רעדילסקלָאפ
 + ן"ז ,1901 ,ּב"טּפ ,םססאסעפ עיצקַאד

 - ןפַאשעג טָאה סָאװ ,(60/ +-329 + א
 ןשידִיי ןֹופ עטכישעג רעד ןיא עכָאּפע ןַא
 יד ןופ ענייא םויה:דע זיא ןוא רָאקלָאפ
 סעיצַאקילּבוּפ עטסלופ ןוא .עטסקיטכיוו
 2עג זיא גנולמַאז יד .טיּבעג םעד ףיוא
 סָאװ ,ףורפיוא ןַא ןופ טַאטלוזער ַא ןעוו
 . ?טנפערַאפ 1898 ןּבָאה רעּבעגסױרַא ידי

 אקסאמאג ,58 ,מונ ,"ץילמה? ןיא טכעל
 )11 ,"הריפצה? ןוא ,11 א 2004022)

 .ייר רעצנַאג ַא ןֹופ ףליהטימ רעד קנַאדַא-

 ,ןרעּפלַאה .ג .ד ןופ טּפיוהעד ,רעלמַאז
 על .ז .מ ,קיּפ ,ד .א ןוא לעסַאק ,מ .ּב

 .ןיא ןענייז ,,דנַא .א ןעזייר םהרבא ,ןיוו
 טלמַאזעגפיונוצ טייצ רעצרוק ךרעיפלַא

 / יד זַא ,רעדילסקלָאפ ליפ ױזַא ןרָאװעג
 - .שיל ןֹופ ,ןרעמונ 376 ללוּכ זיא גנולמַאז
 לָאדָאּפ ןוא רעװַאטלָאּפ- ,דנַאלרוק ,עט
 עמ ןלעפ עשו=געקַא ;טנגעג רעיל
 .ןלױּפ ןופ רעדילסקלָאפ ןצנַאגניא

 . 4 טקורדעג זיא רעדיל יד ןופ טסקעט

 .עשינייטַאל ךוא } :עשידיי ןיא לעלַאר
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 :ָאטרָא רענעמונעגנָא רעד טול ,תויתואי
 ץנַאגַא טמוק ריפנײרַא סלַא .,עיּפַארג
 :ּפָא עשירָאטסיה:רוטלוק עכעלריפסיוא
 עשידי יד ןגעוו שיסור ןיא גנולדנַאה

 תורעה עשיפַארגָאילּביּב טימ רעדילסקלָאפ |
 המישר עשיפַארגָאילּביּב ַא--ףוס םוצ ןוא
 רַאונַאי ןיא .,(עז) רעניװ לאומש ןופ
 יאר יתּבש טימ ןעכַאזוצ .ג טָאה 3
 עשידי עטשרע יד טעדנירגעג טרָאּפָאּפ

 רעדח -- דנַאלסור ןיא גנוטייצ עכעלגעט
 :יטסינויצ רעד וצ קידנרעהעג .,"דניירפ
 :טּפױה סלַא ,,ג.טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעש
 ןעמַאװצ) גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער
 ףסוי ר"ד ,ןרָאטקַאד ערספליהעג יד טימ
 :נעזָאר .ש ,ץיוורוה .ד .ח ר"ד ,אירול

 - ?סינויצ ַא ןּבעגעגוצ טשרעוצ ריא (דלעפ
 רעּבָא ,גנוּברַאפַאּב עשיט םעד טניז

 1905 ןופ דָאירעּפ:גנַארד ןוא:םערוטש

 ןַאגרָא רעד ןרָאװעג רעמ ץלַא יז זיא
 :קעװַא טוג ,םזילַאקידַאר ןכעלרעגריּב ןופ

 סלַא ןגיוצעגוצ .,וויטַאמרָאפניא טלעטשעג }
 ןוא עשידי עטסעּב יד רעטעּברַאטימ
 טָאה ,רעלעטשטפירש עשִיערּבעה ךיוא
 ?מוא ַא ןּברָאװרעד ךיילג י"דניירפ רעדח

 רעד ייּב ייס טעטירַאלוּפָאּפ ערעייהעג |
 ,סקלָאּפ עטיײרּב יד ייּב ייס ץנעגילעטניא
 ,ײצ רעד ןופ שזַאריט רעד ןוא ןסַאמ
 רָאי ןטשרע םעד ןיא ןיוש טָאה גנוטי
 רעפיצ עכעלנייוועגמוא יד טכיירגרעד
 ַא ּבילוצ) "דניירפ רעדח .זקע 50,000 ַא ןופ
 ןעװעג הנשמ 1906 סעצָארּפ ןשיטילָאּפ
 טָאה (יןעּבעל סָאדח ףיא ןעמָאנ םעד
 רעד ןיא עלָאר עסיורג א רָאג טליּפשעג
 ןופ ןיײזטסואװַאּב םעד ןופ גנולקיװטנַא
 ןייז ןופ ןוא רעזעלנסַאמ ןשידיי םעד
 ךיוא טָאה ןוא קַאמשעג ןשירַארעטיל
 רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג טַאהעג
 ךַארּפש רעשידי רעד ןופ גנורעכײרַאּב
 ;ידי רעד ןופ גנוריזיליּבַאטס רעד ןוא
 | ,עיפַארגָאטרָא רעכעלטײהנײא רעש

:70 

 זיּב עקידנשרעה יד ןעוועג זיא עכלעוו
 טָאה ןוא 1917 ןופ עכַאּפע:םרָאפער רעד
 לייט ַא ןיא ןטלַאהרעד םויה:דע ךָאנ ךיז
 ןלױּפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ
 ףךיוא .ג טָאה 1905 ,רעדנעל .,דנַא ןוא
 לַאנרושז ןעכילטַאנָאמא ַא ןּבעגעגסױרַא
 =עג ןוא טפַאשנעסיװ ,רוטַארעטיל רַאפ
 :ַעל סָאד) ט"א "ןעגַארּפ עכילטפַאשלעז
 טַאה רע ואוו ,(רעכיּב 9 סיורַא) "ןעּב

 פללָאַּפ יד ןּבירשעג טייצ ןצ טײצ ןופ

 =על םענײמעגלַא ןופח ןטכיזרעּביא עשיט
 יִדַעֹּב

 ןדויטע עשירָאטסיה-רוטלוק טכעלטנפע
 םייּב זיא טייצ עסיוועג ַא ,?דניירפח ןיא
 =ייַּב עכעלטנכעוו ַא סיֹורַא ךיוא ידניירפא
 שידָאירעּפמוא ַא רעטעּפש ןוא עגַאל
  :טנַא רעד טימ ,"םיזעּב רעד; טַאלּבציװ

 ךיא עסנרּפ רעשידי רעד ןופ גנוייטש
 ןכױהעגנָא "דניירפ רעדח טָאה עשרַאװ
 טָאה 1908 רעּבָאטקָא ןיא ןוא ,ןלַאּפ וצ
 ?קַאדער רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז .ג
 =עגפיוא ןטלעז ץנַאג ןַאד טניז ןוא .עיצ

 =ּפָא ןצנַאגניא ךיז ,שידיי ףיוא ןטערט
 +בישעג רעד ןופ םוידוטש םעד קידנּבעג

 ןשיסור ןופ עטכישעג-רוטלוק ןוא עט
 ּב"מז ןופ רָאטקַאדערטימ סלַא םוטנדיי
 2ץרעמ רעד ךָאנ עכלעוו ,,116סנ66

 שידיי ןיא ןּבעגסױרַא טלָאזעג עיצולָאװער
 יד ּבילוצ רעּבָא ,"ןרָאי עקילָאמַאז ט"א
 ידנַאלסור ןיא ןשינעטלעהרַאפ ערעווש
 :ַאּב ןוא טכעלקריװרַאפ טינ ןַאלּפ םעד
 ,ּב"מז ןופ ,ּב ןייא זיולְּב ןּבעגוצסױרַא ןזיוו
 .(ח"ערת ּב"טּפ) שִיערּבעה ןיא ירבעהז |

 לַאנרושז:שדוח םעד וצ טנעָאנ קידנעייטש

 רע טָאה ,1912 ּב"טּפ ,"טלעוו עשידיא ידי
 ןעלטיּפַאק עקינייא טכעלטנפערַאפ טרָאד
 לײטנַָא םעד ןגעוו ךוּב ןשיסור ןייז ןופ

 רעשינָאעלָאּפַאנ רעד ןיא ןדיי יד ןופ
 =ידויז רענליוו רעד ןיא ; 1812 ןופ המחלמ

 / םעד רעטנוא .סעדיירפ .ש ּפ"א
 :רַאפ ךיוא רע טָאה םינָאדװעסּפ ןקיזָאד
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 :ילָאּפװ לקיטרַא ןַא--1913 ,"טלעוו רעש
 :עּברַאטימ ַא סנטצעל ,"ןטכיזסוא עשיט
 :עגּפָא ואװ ,"טפנוקוצח רעד ןופ רעט
 דנורג ןפיוא סעיפַארגָאנָאמ ייר ַא טקורד
 יו ,ןעידוטש:ויכֹרַא עטסיינ ענייז ןופ

 ,(עז ,1922) "דמש ןוא הלּכשה ןעשיווצא |
 טינ ריש זיא סָאװ ,גנוטייצ עשידיי ַאז
 ןיא קירוצ רהָאי טרעדנוה טימ סױרַא
 :סינָאטנַאק ידח ,(41 ,1923) "דנַאלסור
 רעריטרַאמ עשידיא עקניניילק יד---ןעט

 "עדלעה עשידיא עקנינילק יד ןוא
 ןרעסערג ַא ןופ ןעלטיּפַאק --ש ,ןש ,1924)
 :עג ןעּבָאה םיליּכשמ יד יוװש ,(קרעוו
 :ןערַאצ רעד ייּב ןעקריווסיוא טוואורּפ
 ,1924) "שידיא ןערהעוורַאפ וצ גנוריגער
 .ופ רעגנעגרָאפ רעד ,סַארַאטלַאװ ,(11
 ,דנַא .א (1 ,1925) "שריה ןָארַאּב
 רעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג 1903--7+
 םויה?דע ןוא "הלּכשה יציפמ הרבחח
 ןא ןעמונעג ,טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא
 ןכיירגרעד וצ ןייארַאפ+ םעד ןיא לײטנָא

 .ידנַאלסור ןדיי רַאּפ גנוקיטכערַאּב כיילג |

 רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג 8
 :עג רעשירַארעטיל רעשידייא רעד ןופ
 עלַארטנעצ רעד -- ּב"טּפ ןיא "טפַאשלעז
 ץנַאג רעּביא ןעגנולײטּפָא ייר ַא רַאפ
 ןופ 1910 םורַא ןענייז עכלעוו ,דנַאלסור
 :עג טרידיװקיל טכַאמ רעשירַאצ רעד
 רַאפ רָאסעּפָארּפ--ןרָאי עטצעל יד ,ןרָאװ
 ןיא דנַאלסור ןיא עטכישעג רעשידיי
 ,ב"טּפ ןופ טוטיטסניא ןשידי םעד
 :וטש עשירָאטסיה ענייז ןופ גנולמַאז ַא

 סעקיטסירעטקַארַאכ ןוא ןעלקיטרַא ,ןעיד
 עעמצפ- ט"א םרָאפכוּב ןיא ןּבעגעגסױרַא
 1923 ,ּב"טּפ 6

 8111611ת- ,ױדנַאל דערפלא ר"ד ;10 ,5

 ןופ גנוהעטשטנע יד, ,גרוּבזניג ,ש 2 ,2סג

 ,"דבײרֿפ -
 ,ץיװרוה .ד יח 165 ,מונ 10 ,טרָאּפַאּפַאר ,ש

 ,"סקבּפ, ןיא ,"גנוטייצ עבילגעט עטשרע -עזנוא,

 .רעטעּפ רעד ןוא עװעלּפ , ,גרוּבזניג .ש }12

 רעגרוּב |

 ;(וו"א 240

 / {2 ,מונ ,1912 ,"דניירפ , עגאלייבײייליבוי

 ז"ז) 1923 ,"טפנוקוצ, ןיא ,"דניײרֿפ
 ,יגויצ ןוקיסקל

 --- 7 זומּת גי) רוד גרוּבצניג

 .ןוז ,קסלָאדָאּפ?ץינעמַאק ןיא ,ּבעג (0
 טַאנעצעמ ןוא רעוט:ללּכ ןטמירַאּב ןופ
  =ַאטנעירָא רעטסואווַאּב ,ג ץרעה ןָארַאּב
 ןוא רעוט:ללּכ ,רעלעטשטפירש ,טסיל
 טָאה שידיי וצ גנויצַאּב ןייז ,ןלדּתש
 ןיז ןיא קורדסיוא םוצ טכַארּבעג רע
 לקיטױַא
 אגטטהסאפ 22ק8ט!/ עאוסמשסאסא 68064-

 ,(1903 ,0004048 ןיא)

 0 םסתמב אגעזיפ 114 20840860-

 סעא0-ט 8אזסח אז

 :ָאלַאנַא עשירָאטסיה ענעדיישרַאפ ךיױווד
 ערעדנַא טימ ןכיילגיַאְפ ןוא סעיג
 ןגעק תונעט יד ּפָא רע טגערפ ,ןכַארּפש
 עריא ףיוא:טזייוו ,ךַארּפש ףעשידיי רעד
 ?טנַא ןויסערגָארּפ ריא ,תולעמ עסיורג
 ןופ גנוטײדַאּב עסיורג יד ,גנַאגסגנולקיוו
 טסייג ןשידיי ףיט םעד ,רוטַארעטיל ריא
  ףגערּב ןעק יז סָאװ ,ןצונ םעד ןוא .ןריא

 ,קלָאפ סָאד ןרעלקוצפיוא לטימ סלַא ןעג
 ?נעטשרַאפ טיורג טימ ,רע טערט ייּברעד
 ,שידיי ןופ רעטקַארַאכ םעד רַאַפ שינעד
 רעדָא ןשירעמשטיידרַאפ ןגעק סױרַא

 - רָאנ ,ליטס ןשידיי םעד ןריזירַאגלואוורַאפ
 :נצינסױא ,ןחענייפרַאפ וצ םיא טרעדָאפ
 ןקורדסיוא ןוא ךעלטרעוו עשידיי יד קיד
 ,וויזַאא

8 01 
 622 .מונ

 --1870) ,ט -םיאול גרוּבצניג
 סלַא ,אטילד:קסירּב ןיא ,ּבעג (

 .ףוס .רעלדנעהנסקָא ןסיורג ַא ןופ ןוז

 .ייק טרעדנַאװעגסױא ןרָאי רעק:80 יד

 :לוקַאפ ייווצ טקידנעעג אוו ,עקירעמַא
 ןרָאי עטצעל יד .ר"ד לטיט ןטימ ןטעט

 ,י"ב ןיא ?גָאט םעד, ןופ רעטעּברַאטימ ַא

 .ןּבעגעג עיסעילָאּפ טָאה סָאװ, ,שטיּבַאּב ףסוי

 ,1910 ,"טנַארגימע רעשידוי רעד

 ,"עמיטש רעסעילָאּפ, ןיא ,?קלָאפ ןשידי םעד
 9 1925 ,ק ַס ירּב
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 רענווָאק ,טנַאלַאס ןיא .ּבעג (1846 5/א1

 ןופ ,רשא?הדוהי ,רעטָאפ ןייז ,טנגעג

 ,עטיל רעד ןיא םיליּכשמ עטשרע יד

 / *יגײא ןופ רבחמ-

 ןיא קרעװ עק
 רעּביא שיערּבעה
  =ֶעגלַא ,קודקיד
 ,דנֲא ,א ערב
 ןּבעגעג םיא טָאה
 עלענָאיצידַארט ַא
 ,גנויצרעד עשידיי
 םיא טזָאלעג רעּבָא
 וצ ,ךנּת ןוא שיערּבעה ןענרעל ךיוא

 וצ ,רדח ןיא ןעמוקעגנָא ,ג זיא רָאי 4

 רעטנוא ,13 וצ ,ארמג טנרעלעג ןיוש 7

 ?רעּביא קילעפוצ יד ןופ קורדנייא םעד
 חמצק יוװ ,םירפס עשירָאטסיה עטנעיילעג

 =עגנָא ,וו"זַאא ?לארשי תיראשא ,"דוד

 :לזיירגעג ןייז רעּבָא ,ןּביירש וצ ןּבױה

 טָאה ליטספהצילמ רעטלצניקעג ןוא רעט
 רעכלעװ ,רעטָאפ םייּב ןעמונעגסיוא טינ
 רעמ וצ ןּבערטש וצ טגערעגנָא םיִא טָאה
 ןיא טײקכעלריטַאג ןוא טײקכַאפגייא
 רעד םיא טָאה רָאי 15 וצ .קורדסיוא
 ךיז טָאה .ג ןוא ,טכַאמעג הנותח רעטָאפ
 יד .לװַאש ןיא רעװש םייב טצענַאּב

 ךס ַא שייפ ַא טימ הנותח עקיטייצירפ
 ןרָאװעג זיא לדײמ רעטלקיװטנַא רעמ
 ,ןייּפ ןופ לָאװק ַא לגנִיי ןכַאװש םעד רַאפ
 , ?ָאטװַא רעטקידנערַאפ טי ןייז ןיא ןוא

 :מוא טימ רע טָאה "רזעיבא, עיפַארגַאיּב
 יד טרעדלישעג םוילַאער ןקידתונמחרב
 ,ןּבעל ןייז ןופ עמַארד ערעווש עקיזָאד
 רעײז קידנטערטסיורַא - רעטשרע רעד
 גהנמ ןקיטײצרַאפ םעד ןגעק שיגרענע
 .נפרַאװ טינ ,רעדניק עגנוי ןסנקרַאפ וצ

 ךיוא ךיז קידנפיטרַאפ ןוא ארמג יד קיד

 ?ענ ךיז קיטייצכיילג .ג טָאה ,הלּבק ןיא
 2עטיל:הלּפשה רעד טימ טנעקַאּב רעטנע

 גרובצניג

 לייד

54 

 ןַא ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןוא רוטַאר

 2נָא קיסיילפ לװַאש ןיא רָאטקָאד ןטלַא
 .ךַארּפש עשטייד יד ןרידוטש וצ ןּביױהעג
 =עג ואװ ,ןעגנַאלָאּפ ןיא טצעזַאּב ךיז 6
 רעשטייד ַא זייוולייט ,דמלמ ַא זייוולייט ןעוו
 2עּפש ,ןריּפַאּפסטכירעג ןופ רעצעזרעּביא
 ,ןיוו ןיא ןייז וצ דנו:ענ ןּבױהעגנָא רעט
 ךיז טוורּפעג ,,דנַא ,א עווַאּביל ,למעמ
 ןבעג טימ ,ןלענק טימ ןגָאלשוצכרוד
 טייצ עסיוועג ַא ,שטייד ןופ סעיצקעל

 ןיק רעּבָא ,קנעש ַא ןטלַאהעג ֹוליִפַא
 ,טַאהעג טינ םעלַא םעד ןיא הכרּב?לזמ
 ןקירָאפ םעד ןופ ןרָאי רעק:20 יד וצ

 :יל ןייז ןופ ּבײהנָא רעד טרעהעג ה"רי
 :ויא זיא עכלעוו ,טייקיטעט ףעשירַארעט
 יד טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןצנַאג
 :ַאב-הלּכשה רעד ןופ ןליצ ןוא ןעעדיא
 ,קרעוו ערעסערג עטשרע סָאד ,גנוגעוו
 זיא ,רעדעפ ןייז ןופ סױרַא זיא סָאװ
 ןופ גנוצעזרעּביא עשיערּבעה יד ןעוועג
 סָאװ ,2646604009 אוס35 סעּפמַאק

 ץרא תולגח ט"א 1823 ענליוו ןיא סױרַא זיא
 ןקיזָאד םעד ןופ עּבַאגסױא יד ,"השדחה
 עכלעזַא טימ ןדנוּברַאפ ןעוועג זיא ךוּב
 תולדּב שממ זיא רּבחמ רעד זַא ,תואצוה
 ןפיוק טזומעג ןײלַא טָאה רע ;ןרָאװעג
 ןקורדּפָא ןֿכָאנ ןוא ךוּב םעד רַאפ טפירש
 וצ ידֹּכ רשפא ,םנח יצחּב ןפיוקרַאפ יז
 סָאד רע טָאה ,הכרעמ יד ןטכיררַאפ
 ןיא ףיוא ןבעגעגסױרַא קרעװ עגלעז
 :רָאװעגסױרַא ייר ַא ךָאנ ,1829 ,שידיי
 ךיז ןענעדרָאוצנײא ןעגנוגנערטשנָא ענעפ
 ךיז .ג טָאה ,דנַאלרוק ןיא ואוו:ץעגרע
 רע ואוו ,ענליוו ןיא טצעזַאּב קיטליגדנע
 דניקלַאז ,ש טימ ןעמַאזוצ רעטעּפש טָאה
 :רַאפ רעטייּב ךיז ןוא לוש ַא טנפעעג
 ,טײקיטעט רעשירַארעטיל טימ ןעמונ
 עטכישעג ןופ טיּבעג ןפיוא טּפיוהרעד
 יתֹוּתעז ;1835 ,"םדאה ינֹּב תודלוּתז)

 ."איסורב םיתפרצחהי ;1829 "איסור
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 יפו לייט רעטייווצ סלַא

 ?טטיל ענייז .,(,דנַא ,א

 ןוא ,3
 ,1846 ,תוריחה
 .טייצ ןייז ןיא ןּבָאה ןטעּברַא עשירַאר
 =1טײרּפשרַאפ ,עלַאר עסיורג ַא טליּפשעג
 :בוּפ-רעזעל ןשִיערּבעה םעד ןשיװצ קיד
 סיורג סרעדנוזַאּב ; ןסיוו ךעלטלעוו םוקיל
 סלַא טסנידרַאפ ןייז ןעוועג .רעּבָא זיא
 ,ליטס ןשיערּבעה םעד ןופ .רָאטַאמרָאפער
 רע  ןכלע

 רענעלָאװשעג רעכעלריטַאנמוא רעד
 =ַאֹּב ןוא הצילמ רעזָאלקַאמשעג ןוא

 הנשמ ןופ ןטנעמעלע טימ טרעכייר
 :עזעגנָא יד ןופ רענײא ,דנַא .א
 רעדילגטימ עטסטכַאעג ןֹוא עטסנע
 ץ | ק 1 נעגילעטניא רעשידיי ןיירק םעד ןופ|

 .,אטילד:םילשורי רעקיטלָאמעד רעד ןיא
 ןרעקיסעמ ריא וצ טרעהעג .ג טָאה

 םיליּכשמ עלַאקידַאר יז וצ ךוּפיהל ,לייט
 ןוא ףרוַאש -- רדח סמַאטשלעדנַאמ ןופ

 =שידיי םעד ןגעק ןטערטשטגפיוא קיטומ
 ,לַאטנעיליל רָאטַאמרָאפער:לוש ןשטייד
 יד ןופ גנוהעלקפיוא יד זַא ,קידנטלַאה
 | יד ןופ ךַאז יד ןייז ףרַאד ןדיי עשיסור

 2ור םעד ןופ ןטנעמעלע עוויסערגָארּפ
 -יל עצנַאג יד -- .אפוג םוטנדיי ןשיס
 טריפעג ,ג טָאה טייקיטעט עשירַארעט
 ןָאפ גנוקעדטנע איד/ .שיערּבעה ןיא
 ,ַאקירעמַא

 עקיצניא סָאד זיא (195 יז ,ד"פקת
 ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ ,סנייז קרעוו
 :עמשטייד ןיא ךעלטנגייא ,ה ,ד ,שידיי
 ףעטשרע רעד םויַאױזַא זיא ,ג ,שיר
 סָאװ ,עטיל רעד ןיא םיליּפשמ יד ןופ
 ?וצפיוא שידי טימ טצונַאּכ ְךיִז טָאה
 :רעטנוא ןיא רעּבָא ,קלָאפ סָאד ןרעלק
 רעּביירש:הלּכשה עשידיי יד ןופ יזייש

 שידיי ףיוא טקוקעג .ג טָאה ,ןילַאװ ןופ
 ןוא טקעלַאיד םעגעּברַאדרַאפ ַא ףיוא יו
 :ףרעד ךרוד ןּבייהרעד וצ סע טוװּורּפעג

 .שטייד וצ ןרעטנעענ

 ןופ טקינײרעגּפָא סָאה

 ,ענליו) לייט איירד ןיא

 : גנוקעדטנע איד;

 :פיונוצ טפָא ןעמ טָאה "אקירעמַא ןָאפ
 קרעװ ןשידיי ןרעדנַא ןַא טימ טשימעג

 .םעד טימ -- ןינע ןקיּבלעז םעד רעּביא
 רעּבָא ,(עז) ץיוורוה לקייח:םייח ןופ ךוּב -

 רעד ףיוא זיא ,ג ,א ,מ ןעמָאנ רעד םגה
 ,ןּבעגעגנָא טינ טקעריד גנוצעזרעּביא
 ןפיוא ןּבירשעג שוריסּב טייטש סע רעּבָא
  העּביא ןעשיארבע םעד ןָאפ/ -- רעש
 טייז רעטייװצ רעד ףיוא ןוא ?רעצעז
 סָאװ ,םרח רעד טנָאמרעד זיא רעש .ןופ
 וֹוג טָאה ילּבא םהרבא .'ר ןואגה ברה
 טינ רעקורד עשידיי עלַא ףיוא ןעוװעג
 / =רעד רעד ןָא ךוּב סָאד ןקורדוצרעּביא

 זיא רעכלעװ ,רּבחמ .םעד ןופ שינעּבױל
 טקורדעג זיא ךוּב סָאד .ג ןעוועג ָאזלַא
 .ראפש יד ;טּפירש :שטיײטרעּבײװ ןיא
 גנולדנַאהּפָא ןַא ךיוא טלַאהטנַא "עדייר
 ןיטש רפ םוצ איפַארגָאעג רעד ןיאק
 וצ ּבָאה ךיא סָאװ ,עטרַאק דנַאל איד
 =רעּביא עצנַאג יד ,"טצעל וצ טצעזיג
 ,שירעמשטייד ןיא טכַאמעג זיא גנוצעז
 זַא ,רּבחמ ןופ עיצַאדנעמָאקער יד רעּבָא
 ןעגנירג ןענייר ןענייא ףיוא; זיא סע

 ןוא ,אמזוג ןייק טינ זיא "שטייט שידיא
 =טכייל ןופ תולעמ תמאּב טָאה ליטס רעד
 =מיטסקלָאפ רעסיוועג ַא ןליּפַא ןוא טייק
 : ,טייקכעל

 ןופ, ,ןעזייר יז ;ׁש1 ,8 ןיא ,גרוּבזניג .ש
 -- ,| ,"עלעדנעמ זיּב ןָאסלעדנעמ

 .רענייא --ר"ד טקַאמ יקסנאדשזריג
 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ רעוט יד ןופ
 רעטעּבױא עשידיי .יד ןשיװצ גנוגעוװַאּב

 עּפורג רעד ןופ דילגטימ ,עקירעמַא ןיא

 - רערעלֹוּפָאּפ ,"טייהיירפ ןופ ןרעינָאיּפז

 =ַאָס יד וצ רעּבירַא רעטעּפש ,רענדער
 "רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ןסילַאיצ

 ָאמעד:לַאיצַָאסא/ ,1898 "טייצ רעיינח

 1913 ,ןטפירשטייצ .דנַא .א ,1900 ײטַארק
 * =עװַאּב-רעטעּברַא יד טזָאלרַאפ ןצנַאגניא !

 י?סנַעשיטילָאּפז יד ֹוצ רעּבירַא ןוא גנוג
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 עכעלרעגריּב יד יב רעריפלדער יד)
 ,(ןטַאטש עטקינײארַאפ יד ןופ ןעײטרַאּפ |

 רעשידיא רעד ןופ עטכישעג יד , ,ןיגרוב ..ה
 ,גנוגעװַאּב רעטיײּברַא

 --1893 12/0 ךורּב ןַאמזַאלג
 ,עיסעילָאּפ ,ריזָאמ ןיא .ּבעג (|

 ןוא דנַאלטורסײװ ןופ ץענערג רעד ףיוא
 ?ילעּב ןופ עילימַאפ ַא ןיא ,ענִיַארקוא

 -סוש -- תוכאלמ

 סרעיוב ,סרעט
 :עג ,סרעזעלג ןוא
 רדח ןיא טנרעל
 . ןיא ךָאנרעד ןוא
 ןופ תוּבישי יד
 .הָאמ ןוא רעקסנימ
 ךיוא ,,ּבוגרעוװעיל
 רעדיל רעד ןיא
 .סענייר בקעי:קחצי '| ברה ןֹופ הבישי
 טַאװירּפ ןעמוקַאּב גנודליּב עכעלטלעוו
 :רעשטעּפ רעװעיק רעד ןיא ןַאד ןוא
 סֹוָאנימרעּפ ףױא ןוא עיזַא:מיג רעקס
 קעֹװַא 1911 .ןסרוק עשינכעט ערעכעה
 טימ ןעמונרַאפ ךיז ואוו ,עקירעמַא .ןייק
 טּפױהרעד ,תוכאלמ עטסנדײשרַאפ יד
 .לטימ ַא טקידנעעג 1915 ,יירעילומ טימ-
 ןופ טעטיסרעווינוא םעד -- 1918 ,לוש
 רַאלַאקַאּב+ לטיט ןטימ  ָאייהָא טַאטש
 ,"ןטסנוק ןֹופ
 ףוס ,".ש .א .פח רעד ןיא גנולייצרעד
 --רָאי 4 ןיפ הקספה ַא ךָאנ--ןאד ,3
 ;וצז ןיא ןעגנולייצרעד טכעלטנפערַאפ
 - רע--י"ג עלַאקידַאר .ערעדנַא ןוא ?טפנוק

 יד ןיא א"צ ,ןטפיושטיײצ עשידיי
 ,"קנַאדעג טעײנ םעד: ,ש "ןעטפירשח
 :לרקח רעניוו ,"עכָאּפעא ,"טלעוו:רעדניקי
 :נָאמ ,"סנַאסענערײ רענָאדנָאל ,"קיט
 :נואז רעװעשרַאװ = ,"עכָאּפעז רעלָאערט
 א ?טנעמָאמ; ןוא "גנוטייצסקלָאפ רעז
 ןשיערבעה םעד ןיא ףןױא ,הנֲא
 ?גוא; טריטקַאדער ןיילַא  ,"ירבעהג

 .ַא טימ טריטויּבעד טָאה

 רעד ןיא טרָא

 עשידיי ןופ ןעגנוּכ

 ?נולײצרעד עירעס ַא ,"לַאנרושז רעז
 רעד ןיא טקורדעג שילגנע ןיא ןעג
 =וטקַא ןגעוו ןעלקיטרַא ,1921 /סמסז81
 ?ארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןגָארפ עלע
  רעכעלגעט רעד ןיא ןּבירשעג רוט
 ?אעטז.לַאנרושז:שדוח ןיא ,י"נ ,"טייצי
 ןעמזינַאקירעמַא ןגעוו) 211 ,1923 ,"טיל
 העשירַארעטיל רעשידי רעד ןיא
 ,"רעטעלּב עשירַארעטילװ ןיא ,(ךַארּפש

 ;ידיי רעגנוי רעד ןגעוו) 1924 ,עשרַאװ }
 געו ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעש
 סַאמָאט .רעלעטשטפירש ןשילגנע םעד
 .סלַא טלעטשעגנָא ןעוועג ,וו"זַאא (ידרַאה

 רעוװיטַאמרָאפניא רעד ןופ רעטלַאװרַאפ |/
 ָארויּב רענַאקירעמַא םעד ייּב גנולײטּפָא

 . העיסנ ַא טכַאמעג 4 ,"טָאקזעגדִייק ןופ -

 ?עגפיוא ןליוּפ ןיא ,עּפָארײא רעּביא
 רעד ןגעװ ןטַארעפער טימ ןטערט

 .,עקירעמַא ןיא רטַארעטיל רעשידיי
 =םֹוּב ןיא ,דנַאלסורנטַאר טכוזַאּב ןַאד
 ןעלעווָאנ--"ןעניגַאּבח :ןּכעגעגסױרַא םרָאפ
 ;(224 ז"ז ,1921 ,ײ"נ ,"רוטלוקז ג"ַפ)

 ,ליזיימ ,ג ג"פ) ןלעװָאנ---"רָאה ַא ףיואז
 תחּפשמ ידז .28(1 ז"ז ,1923 ,י"נ

 .=רַאװ ,"קעטָאילּביּב:ץרּפז ג"פ) "ַאדוקיּפ
 ?טנפערַאפ טינ ךָאנ ,(82 ז"ז ,1923 ,עש
 ערעסערג ייר ַא םרָאפכוּב ןיא טכעל
 -- "דנעלײא ןעטײטסװ יו ,קרעװ
 -- "דָאר םעניאק ,לייט 4 ןיא ןַאמָאר
 טָאה .ג--.דנַא ,א ןטקַא 3 ןיא ליּפש
 םענעעזעגנָא ןײז ןעקנַאדרַאפ וצ

 רעשידיי רעטסגניִי
 ?עדליש ענייז טּפיוהרעד .קיטסירטעלעּב
 :עלרעּביא יד ןוא ןּבעל םעד ןופ ןעגנור

 =יײז סָאװ ,ןשטנעמ
 ,הביבט רעשידיי ַא ןופ ןסירעגּפָא ןענ
 ןטַאטש עטייוו יד ןיא ץעגױע ןפרָאװרַאפ
 ןופ טקינײּפעג ןרעוװ ןוא עקירעמַא ןופ
 ןפ ליפעג םעד ןופ .טייקשידיײ רעייז
 ?למיסַא רעדמערפ רעד ןיא גנַאגרעטנוא

}11 
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 יי ןייז ןיא .ערעפסָאמטַא רעקידנריל

 :מיס ןוא םזיציטסימ ןזעיגילער וצ גנוג
 ךיז טליפ טײקשירענָאיזיװ רעשיטסילָאּב
 דוד ןופ ךיוא ,וװעיערדנַא ןופ העּפשה יד
 =ַאּב ןלעװָאנ ענייז ןופ ךס ַא ,ווָאטַאנגיא
 ?מוא ,ןעמעט עשיטָארע ךיוא ןעלדנַאה
 ?עלשטנעמ רעד ןופ ןסנַאינ עטמיטשַאּב
 טינ ךָאנ זיא ליטס ןייז .המשנ רעכ
 :יײז ןֹוא עדמערפ ךס ַא טימ ,טקידנערַאפ
 =יטנעק ַא טימ רעּבָא ,ןטנעמעלע עקיט
 ןטריניּפַאר ַא ןעניפעג וצ גנוּבערטש רעק
 =וטש עשיגָאלָאכיטּפ ענייז רַאפ קורדסיוא

 -  ףעיד
 ינ ,ש 21 1--2/אז "טייצ, ,ןיקוויר .ּב

 ,1923 ,"טלעװירעכיּב 1921,  ילוי ,"גָאט , ,רעג

 עטמולחעגסיוא ןַא, ,ץ"כ הׂשמ ;69 -- 66 זיז

 רעד ;1921 ,8/ְטחְז "יש .א .פ , ,"טייקכילקריוו
 יא ;1923 19/טװװ| ,1921 ,"סדנוק, ,רעגידעּבעל

 יא 1220 ,מונ ,1921 "טנײה , ,שטיװָאּבוקַאי .ל

 ,תובשחמילעּב ;150 ,1922 "טלעװײחעכיּב , ,ענזיצאק = |
 יָאמ, ,ןילטײצ ללה 1923 ,"לַאנרושז ןעגרָאמ ,
 ,"טפבוקוצ , ,ןיטנע ;י 1923 ןוא 1921 ,"טנעמ
 ,8 ,"רעטעלב עשירארעטילע ,ד ,מ ;זש ,4

 25/1א) עדיא םורדנַא-רעזאלג
 ,ןילָאװ ,רַאּבײל ןיא .ּבעג ( |
 12 וצ  ,עילימַאּפ רעשיטַאּבעלַאּב ַא ןיא
 :עמ רענרעּבליז ַא טימ טקידנעעג רָאי
 / +לטעטש יד ליַאד
 לושסקלָאּפ עש
 . יקעל קידנּבעג ,ןוא
 / ָגוצ ךיז ,סעיצ
 . :ַאנמיג ןיא טיירג
 :עג עכלעװ ,עיז
 :ישז ןיא טקידנע
 ןיוש ,1906 רימָאט

 ךיז רָאי 13 וצ
 .רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןגױצעגנײרַא |

 .ףעלמוא טריפעגרעּבירַא 1905 ,גנוגעוװַאּב -
 סע קידנעלקיװמוחַא ,רוטַארעטיל עלַאג -

 .ּפֶא טייצ רענעי וצ .,ּבייל ןזיולּב םורֲא
 - ַא ןיא רעדיל עשיסור עקינייא טקורדעג

 וצ ,גנוטייצ רערימָאטישז

 טַאהעג)

 ןענירטנַא
 ןייק קעֹװַא טכיזפוא:ײצילָאּפ רעד ןופ
 טָאה רעטָאפ רעד ןיחואװ ,עקירעמַא

 ,טרעדנַאװעגסױא רעירפ ךָאנ
 םירבח ןופ ףליה רעד טימ ןכיגניא .רעּבָא
 רעיינ רעד ןופ קירוצ ןסירעגסױרַא ךיז

 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זירַאּפ ןיא ,טלעוו -
 :רַאנַא רעקיטױָא רעד ןופ גנַאל?םישדח
 ןקיש וצ ארומ סיוא ,עּפורג רעשיטסיפ

 רעד ןופ טָארַאּב ןפיוא לדיימ גנוי ַאזַא
 ןַאד יא ,ג ןוא ,עיצקַאער רעשירַאצ
 עקייר רענעגייא ףיוא ןרָאפעגקעװַא
 ,סעדָא ןייק .ןעמָאנ ןדמערפ ַא ףיוא
 / םַאּב ןוא דניירפ עלַא ןפָארטעג רעּבָא

 ,עגרָאטַאק ףיוא -עדָא הסיפת ןיא עטנַאק ;
 רעד ףױא ענעמוקעגמוא ךיוא עכנַאמ
 ןוא קיטסײג ענעכָארּבעצ ַא ןוא ,הילּת
 ,י"נ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז 1909 שיזיפ
 רעד ןוא לוש רעד ןופ טריציפיסור
 ןַאמ ריא טימ קידנעייז ,ג טָאה ,הביבס
 . רעשידיי ַא ןיא ןרעינָאיּפ עטשרע יד ןופ
  *עג ,טסעװ רעטײװ רעד ןיא עינָאלָאק
 ,תודוסי עשיטסיוויטקעלָאק ףױא טיוּב
 ּפיצנירּפ םעד . ןּבעגרעטנוא טזומעג ךיז
 :עג וצ ןטסינומָאק:ןטסינָאלָאק יד  ןופ
 ןיא .ךַארּפש עשידיי יד זיולּב ןכיורּב
 ןופ טרוק ַא טכוזַאּב יז טָאה טסעװ רעד

 ןוא ,טעטיסרעווינוא ןיא רוטַארעטיל |

 ,עינָאלָאק חעד ןופ גנַאגױעטנוא ןכָאנ
 טָאה יז ֹואװ ,י"נ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 ?ינֹוא ןיא קיטסילַאנרושז טרידוטש 7

 ?גנע רעד ןיא טקורדעג ןוא טעטיסרעוו

 ןוא רעדיל ,ןעגנולייצרעד עסערּפ רעשילי

 יויּבעד יז טָאה שידיי ןיא ,ןעלקיטרַא

 - עסייוו ידח גנולייצרעד רעד טימ טריט

 :עּפש ,1918 יש .א ,פצ רעד ןיא "טכענ
 :רָאפ/ ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז רֹעט
 . ,דנַא .א "יעפּפמעק ןעשידיא? ,"סטרעוו
 ,"טלעװ רעיינ רעד; ןיא רעדיל טימ ןוא

 ,"רעייפ םייּב-= ,"עיזעָאּפ; ,?טפנוקוצז
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 =עג ,?םענייניאק ,"ןעטפירשז ,"ךיז ןיאק

 ןיא ןירעטעּברַאטימ עקידנעטש ַא ןעוו
 ?רַאפ .א"צ ואװ ,"טייצז רעכעלגעט רעד
 21יק עטצעזעגרעּביא דנַאּב ַא טכעלטנפע
 ,רָאגַאט טַאנַארדניּבַאר ןופ רעדילףעד
 רעדיל ךס ַא טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה
 יו ,רעטכיד עשילגנע ענרעדָאמ ןופ|

 ,דנַא ,א לעוָאל ימייא ,גרוּבדנעס לרַאק
 ןטסואװַאּב ןופ ןעגנולייצרעד .ּב ַא ןוא

 ירנעה .ָא רעלעטשטפירש  ןשינַאקירעמַא = |
 ?בֹוּב ןיא ,(טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ)
 .=ביל רעד, ט"א רעדיל גנולמַאז ַא םרָאפ
 ,י"ב ,"רוטלוקא ג"פ) "ןעטָאש רעגיט
 :יטביא ןופ ןרעטסומ -- (68 ז"ז ,2
 - ,קיריל:ןעיורפ רעליטש ,רעמ

 . ,1922 ,"טלעוװ=רעכיּב , ,ןַאמרָאק .ע

 ---.1898 21/ןװ) לאומש ןַאמרעזַאלג
 ַא ,סָאּבָארַאגלַא ןיא .ּבעג (= |

 :עוּב ץניװָארּפ רעד ןיא לטעטש שידיי
 רעטָאפ ןייז .עניטנעגרַא ,סערייא:סָאנ
 | ץעג םיִא זיא
 3 'וצ ןּברָאטש
 זיא .ג ןוא ,רָאי
 רעד טימ ןעמַאזוצ
 !עילימַאפ רעצנַאג
 ףיוא  ןבילּבעג
 ןופ חחגשה רעד

 ?ןרצ ןטסטלע ןייז
 ןטחוש ןוא בר ,רעד
 ןגיוצרעד ןוא ןסקַאװעג .לטעטש ןיִא

 ,הביבס רעשידיײ ןייר ַא ןיא ןרָאװעג
 - ,ףרָאד ןשידיי:שיסור ַא ןופ דליבּפָא ןָא

 .עשידי ףיֹוא טכַארּברַאפ רָאי 15 זיּב

 ,תופסוּת טימ ארמג טנרעלעג ,םידומיל
 ערַאטנעמעלע יד ןקידנע ןכָאנ רעּבָא
 ןעמענרַאפ וצ טָאטשנָא ,לוש:סגנוריגער
 ,טחוש םעד רעטָאפ ןופ לקנעּב סָאד
 :וטש ואוו ,סערייא:סָאנעוּב ןייק קעװַא
 .?מיג) ילוש=לַאנָאיצַאנז רעד ןיא טריד
 ?םיד םעד טימ טעדנײרּפַאּב ךיז ,(עיזַאנ

 ןאמרעזַאלג =- סורדנצ-רעזַאלג
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 :ערעטניארַאפ ,יקסוועשטניּפ השמ רעט
 רעשידי רעד טימ קרַאטש ךיז טריס
 שידיי וצ טפַאשּביל סיוא ,רוטַארעטיל
 .ןטפניפ םייּב עיזַאנמיג יד טזָאלרַאפ
 בײרשנלָאר ןוא שוירַאנעצס ןעוועג ,סַאלק
 טצעזעגרעּביא ,רעטַאעט ןשידיי ןיא רעּב

 ַאמַארד יײר ַא שינַאּפש ןופ שידיי ןיא
 ךיוא בור סָאד ןענײז קרעװ עשיט
 .רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 גלשמל יו ,(עניטנעגרַא ןיא עני
 ,עטנעװַאנעּב ,כ ןופ "עטּבילעג טכעלשז
 =ַאגעשטע .כ ןופ "טָאג רענעגושמ רעדז
 ,א ןופ "דרע רעקידניז רעד ףיוא? ,יַאר
 ,"עטיוט ידח ;(רעינַאּפש עלַא) ַארעמיג
 ,יּפָארַא גרַאּבז ,"ןטנוזעג םנופ טכער יד?
 רעיַאװגורוא םעד ןופ -- (גנוריטּפָאדַא)
 רעדנירג םעד ,סעשטנַאס ָאיצנערָאלּפ
 ןשיוװצע ; רעטַאעט ןשיניטנעגרַא ןופ
 2פיצסיד .א רעניטנעגרַא םעד ןופ---"ןזייא
 ?עמָאק--"גנוגעװַאב עקיּביײא ידח ;ָאלָאּפ
 ָאלַאּפעיצסיד ,א סרעגָאװש יד ןופ עיד
 :לַאטיא ןופ "ַאנילענז ;אסָאר עד ,ר .ןוא

 ;ָאקַארּב .ר רעלעטשטפירש
 ןופ גגוריטּפָאדַא -- "ןדיי ענייפ ןשיװצ;
 ,דנַא .א ,לַאינעסױר .ס רעינַאּפש םעד
 ןיא רעדיל טכעלטנפערַאֿפ קיטייצכיילג
 ,טייצ עיינח ,"גיטצ רעשידיאװ רעד
 ייר ַא ךיואש ,,דנַא .א ?"טלעוו עשידיא;
 ,1916 "ןדייל=טנגויש יֹוװ ,סרעטקַאנײא

 ענרַאמכװ ,1918 ,"רעדניק
 ,"דרע:הלותּבז עמַארד עקיטקַאיירד ,"געט
 .ןענייז סע עכלעוו ןופ ,,דנַא ,א- ,2
 :וּב) "ןעדייל עגנויא ךוּב ןייז ןיא ןיײרַא
 ַא ןופ ןּבעגעגסױרַא ,1922 ,סעריײא:סָאנע
 טרעטקַאנײא יד ,(זיירק:םירבח ןעמיטניא
 ןיא טקורדעג ךיוא ןעוועג .-"לָהא ןיאז

 :לווצז ,("יועפּפמעק ןעשידיאק רעקרָאוינ
 יד ןוא "רעדיילק:הלּכא ,'ןעלהיוק ןעש
 ,"טייצ:טינש ןיאס עמַארד עקיטקַאיירד
 =ָאָק יו ןיא ןּבעל ןשידיי םעד סיוא עלַא
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  יוּב ןיא רעדָא ,עניטנעגרַא ןופ סעינָאל

 ףיוא טריפעגפיוא בור סָאד ,סערייא:סָאנע
 םעד ןיא .עניּב רעשידיי רעקיטרָא רעד
 עקינייא ןײרַא ךיוא ןעייג ךוּב ןטגָאמרעד
 ?יא ענייז ןופ -,רעדיל עשיריל ענייז ןופ
 יא ָאדיג סָאלרַאק ,סױא ןעגנוצעזרעּב
 .ןשיניטנעגרַא ןטנרעלעג םעד -- ָאנַאּפס

 בורק טּבעלעג טָאה רעכלעוו) רעטכיד |

 יַארַאּפ 30 עטצעל יד ןופרעד ,רָאי 0

 ןעּבור סיוא ,(טעּב ןייז ףיוא טריזיל

 ;לֵא ןופ ,רעטכיד רעױגַארַאקינ ַא--ָאירַאד
 :יטנעגרַא ןטרעטעגרַאפ םעד-- עטרעופַאמ

 ?דניקח רעדיל עירעס ַא ;רעטכיד ןשינ

 םעד סיוא--"םיקיומז ענעצס ַא ןוא .יזייוו
 / ?געגרַא ןיא רעדניק עשידיי ןופ ןּבעל |

 טעּברַאעג רערעל רעשידיי סלַא ,עניט-
 יד ןופ לושסקלָאפװָאכָארָאב רעד ןיא
 ?קעס ןעוועג טייצ עסיוועג ַא ,צ"ּפ עקניל
 ,"הניטנגראד םירומה תדוגאז ןופ רַאטער
 ןייארַאפח ןופ רַאטערקעס רעטשרע ךיוא-
 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ -

 | רעד טול טעדנירגעג ,"עניטנעגרַא ןיא

 ידֹּכ ,גרעּבמָאנ .ד .ה ןופ עוויטַאיציניא

 :יטנַאגרַא?שידי םעד ןיא ןצנַאלפוצניא |
 :טױרַא ,שידיי וצ טפַאשּביל ַא דניק רענ
 ."ךַאלעמילּבײ לַאנרושז-רעדניק ַא ןּבעגעג

 ,1922) ?עּברַאטימ רעד ייּב ('ה 5 זיולּב
 ןורּב .ע ,רעכיירטש .י ןופ טּפַאשרעט

 -גיז םוצ רעדיל ייר ַא ןּבירשעג ,,דנַא .א
 =ָאעגַא לוש רעד רַאפ טסַאפרַאפ ,ןעג
 ןוא לארשי:ץרא ןופ .עיפַארג
 טינ ךָאנ) לוש רעשידיי רעד ןופ עטכישעג
 טייצ עסיװעג ַא ןעוועג ,(טכעלטנפערַאפ

 ןטרירטסוליא םעד ןופ רָאטקַאדערטימ

 =וצ ;"ןיילק ןוא סיורג רַאפז טַאלּבנכָאװ

 ,ךייז .א ,ןייטשנזיא בקעי טימ ןעמַאז
 רעכיירטש בקעי ,שטיװָאקשַאמ םהרבא
  ?עטיל רַאפ לַאנרושז םעד טעדנירגעג

 ,1924) "ןעלגעזע ט"א טסנוק ןֹוא רוטַאר
 ואוו ,(90 ז"ז ,ּב"מז ,1925 ,טסוגװַא ןוא ילוי - |

 סרוק םעד טכַאמ |

 טרידוטש |

 | עצרוק ַא

 .,1920 י"נ ,ןרָאט |

 .ןשידיי ןגעוו לקיטרַא ןַא טכעלטנֿפערַאּפ
 ןט51 םעד ,עניטנעגרַא ןיא רעטַאעט
 .ךופ "ּפָארַא גרַאּבז עמַארד רעד ןופ טקַא
 - ָאיסנערָאלפ גרוטַאמַארד ןשיניטנעגרַא
 יו -רעדו רעטקַאנײאַא ןוא ,סעשטנַאס
 - ,"ּבָאר רעס

 = --1896 20|טווו) בקעי ןײטשטַאלג
 =עג .ןילּבול ןיא .ּבֵעג (

 .רַאפ ךָאנרעד ןוא םידמלמ ייּב טנרעל
 '?סקע סלַא רעטעּפש ,שרדמה:תיּב ןיא ךיז |

  ?עגכרוד ןרעט

 ?מיג ןסַאלק 6 ןופ
 .סיוא 1914 ,עיזַאנ
 ןייק טרעדנַאװעג
 ואו ,עקירעמַא

 ?סירי טרי
 .רעּבָא ,ץגעדורּפ
 יע אב יב ,טריציטקַארּפ טינ
 =עד ,רָאי 17 וצ ןּביײרש וצ ןּבױהעגנָא
 - .גַאּפָאמ ןופ גנולייצרעד ַא טימ טריטויּב
 ײ,ש .א .פח רעד ןיא רעגייטש ןְשינַאס
 - ּפינַאקירעמַא .ןַא ןיא .ןלַאפעגנײרַא 4
 ַא ךָאנ ץוחַא רע טָאה ,הביבס רעקידנריז
 +יא טייצ עסיוועג ַא ןעגנולייצרעד רָאּפ
 .ףיז 1919 טשרע ןוא ןּבירשעג טינ ןצנַאג
 רעדיל עטשרע יד טכעלטנפערַאּפ ,רוטַאר ! / +עטיל רעשידײ רעד וצ טרעקעגקירוצ
 ךופ ר"א "עיזעָאּפי לַאנרושז םעד ןיא/

 .סעלעיעל .א טימ ןעמַאזוצ ,ןַאמלעדוג .ה
 .רעד ןופ רעדנירג ווָאקנימ .נ ןוא (ץנַאלג)
 . ;ןוא ןטסיוװיטקעּפסָארטניא עשידיי עּפורג

 -"ךיז ןיאז ןַאגרָא רעייז ןופ רָאטקַאדערטימ
 .ןופ רעדיל עוװיטקעּפסָארטניא ןופ גנולמַאז)
 / =טַאלג בקעי ,הירוג ,לא ,לענַארּפַא .מ
 ,גיוודול ןבואר ,סיאול דרַאנרעּב ,ןייטש
 =לָאדַאטס ּבקעי ,ווָאקנימ .1 ,סעלעיעל .א
 - ןגעװ .ריפנײרַא ןרעסערג ַא טימ ,יקס

 + =קַאדער יירד יד ןופ םזיױיטקעּפסָארטניא

 .סלַא ןַאד 1144 ז'ז
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 ,(1923 'ה 9 ןוא 1920 'ה 7--לאנרושז:שדוח
 ,רעדיל טכעלטנפערַאפ טָאה רע ואװ
 טימ ןעמַאזוצ ,סעיזנעצער ןוא ןעלקיטרַא = |
 ?גָאל יז ת"מז ןּבעגעגסױרַא טכיל לכימ/ |

 רעדיל טימ טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,"ןעל -
 ןיא ,ונש "ןעטפירשש סוװָאטַאנגיא ,+ ןיא

 .גיקז ןיא ,"טייהיירפפ רעכעלגעט רעד

 - ?םירוּפ, רעטקַאניײא) 1924 ײלַאנרושז-רעד
 --"חג) 111 ,1925 ייטפנוקוצ, ,("עידרַאװג
 ,דנַא .א (עמעָאּפ עשיטַאמַארד עשילביּב
 ט"א רעדיל גנולמַאז ַא :םרָאפכוּב ןיא
 ,י"ג ,?רוטלוקח ג"פ) "ןײטשטַאלג בקעיק
 ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,(79 ןײז ,1921
  ףײל?השמ ןופ א"צ ,סעיזנעצער ייר ַא
 עכלעו ,,דנַא .א רעגינ .ש ,ןרעּפלַאה
 ;נטײדַאּב םעד רַאפ טנעקרענָא םיא ןּבָאה
 עפורג רעד ןופ רעײטשרָאפ ןטסקיד
 ַא טימ . טנכייצעגסיוא .,"ןטסיכיזניאא
 ןַא טימ ,םוילַאוטקעלעטניא ןקרַאטש
 ?טנַא טימ ,טייקכעלדליב רעכעלמיטנגייא
 וס ךרוד טלעװ עכעלרעניא יד ןקעלּפ
 יד טימ ןוא ,סעיצַאיצָאטַא ןוא סעיטסעג
 ןעיירפ ןטריניפַאר ןייז ןופ ןעמרָאפ עגייפ
 - ורע

 ,"רעדעפ יד, ,דרַאּבָארג בה
 ,6--5 ,*טָארטש , ,רעדנעלסיוא:

,( ;3 ,1 

 -- ללה (ירַאליה) ןרעטשטַאלג = |
 .טפירש ןשידיי:שילױּפ ןופ רעש רעד
 12186108 ןופ רעדנירג ןוא רעלעטש
 רעטעּברַאטימ סלַא ,ןיטלעּפ לאומש
 . ןַאגרָא ןשידיי:שילױּפ ןטשרע םעד ןופ
 .רָאטקַאדער םעד ןפלָאהעגטימ = /0626064
 דלעפיינ לאינד ,טַאלּבנכָאװ םעד ןופ
 עשידיי יד ןפמעקַאּב וצ ,(1874--1814)
 רעשיליוּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ךַארּפש
 2נַאד .ש רעסיוועג ַא ןעוו .עי צַאלימיסַא
 ןט02604ג ןיא אקװד טָאה שטיוועק
 .ףיוא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא (12 ,1862}
 עשידיי יד ןעלמַאז וצ טייקיטכיוו רעד
 יג זיא ,ךעלטרעוו ןוא רעטרעװכירּפש

 :הנושמה ןקיזָאד םעד ןגעק סױרַא ףרַאש
 עדנַאגַאֿפָארּפ ןכַאמ וצ "קנַאדעג ןקיד

 רָאג ףרַאדימ ןכלעוו ,"ןָאגרַאשזח ןרַאפ !

 רעד ףיוא ןטייּברַאפ םיא ןוא ןטָארסיױא
 עכעלטע ןיא ןיוש רעּבָא .,ךַארּפשדנַאל
 רעד ןרָאװעג ןײלַא .ג זיא םורַא רָאי
 ןיא טפירשטיײצ ַא ןופ רעּבעגסױרַא
 ,"גנוטייצ עשִיידוי רעיֹושיַאווא -- שיריי
 8/|| ןײגוצסױרַא ןּביױהעגנָא טָאה סָאװ
 ןיוש טָאה סע ןעוו ,ָאזלַא טייצ ַא ןיא 7
 ,"רשבמ לוק סמיוּברעדעצ טריטסיסקע
 ליטס ןיא ייס ,טלַאהניא ןיא ייס רעּבָא
 ?רעטניה ןעוועג טַאלּבנכָאװ ס--ג ןיא
 קידנּבערטש .סמיוּברעדעצ יּבגל קילעטש
 ןרָאטַאלימיסַא יד טימ טינ ןסיירוצנייא טינ
 ,םידיסח יד טימ טינ ןוא םיליּכשמ ןוא
  סעמעט עלעוטקַא ןטימעגסיוא רע טָאה
 :עּב ,ןוויטַאמרָאפניא ַא זיולּב ןּבעגעג ןוא
 2טפַאשנסױװרעלוּפָאּפ ןוא ןשיטסירטעל
 :עּברַאטימ יד ןשיװצ ,לַאירעטַאמ ןכעל
 לאיטלּפ ,קיד ,מ .א ןעווע: ןענייז רעט
 ,(ריקנַאּב) ןיקלענ ץירָאמ ,ןישטשַאמַאז
 רעד עגונּב .דנַא .א שטיװָאנַאמײנ .ה
 טכינז ןעוועג ּפיצנירּכ ס--ג זיא ךַארּפש
 רהעז וצ טכינ דנוא שטייד לעיפ וצ
 םעד ףיוא קידנקוק טינ רעּבָא ,"שידוי
  טָאה סָאװ ,רלטקַארַאכ-הרשּפ ןקיזָאד

 טרפּב ,םענייק טקידירּפַאּב טינ תועמשמי
 גנוטייצ יד עכלעוו רַאפ ,ןסקָאדָאטרָא יד
 ןוא שיסרוקיּפַא וצ ןעװעג טרָאּפ זיא
 ?סקלָאפ קיניײװ וצ ןוא שירערעלקפיוא
 ַא ןיולּב טריטסיסקע יז טָאה ,ןעלמיט
  ןיא 1868 230 םעד ןוא רָאי ּפַאנק
 ,רעמונ רעטצעל רעד סױרַא

 ; 258--228 זיז ,"ףױרַא-גיַאּב , ,יקצולירּפ תנ י

 רעשידי רעד ןופ עטכישעג יד, ,ןָארטיצ ,לי ,ש
 עד 2 גיי - וגא

 ,88--77 זיז ,"עסערּפ

 -- 1868) וחימרי-ףסוי סַאלג |
 רעוָאגינרעשט ןיא .פעג (= |

 ,רעציזַאּבסטוג ןכייר ַא ןופ ןוז סלַא ,,ּבוג
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 .ענײמעגלַא ןוא עשידיי עטוג ַא ןעמֹוקַאּב
  ?נעיײז ,סרערעל עטַאװירּפ ייּב גנודליב-

 טימ טקילײטַאּב ךיז ,ןָאדנָאל ןיא קיד
 .=ףלַאװּוס ןיא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבופ
 .רעקיטרָא רעֶד ןיא ןוא "ידוהיהח סיק
 טעּברַאעגטימ רעטעּפש ,עסערּפ רעשידיי
 .רעּבָא טּפיוהרעד ,ענליוו ןיא "ןמזחח ןיא

 עט רעשיגָאנַאדעּפ טימ ןּבעגעגּפָא ךיז

 םעד ףיוא טעּברַא עטשרע ןייז .טייקיט
 "תונומתל תוחישז ןעועג זיא טיּבעג
 :גרעל יד ןרימרָצפער וצ קידנכוז ,(1905)
 ןּבירשעגנָא רע טָאה ,רדח ןיא ןדָאטעמ
 :סױרַא ןוא טרימערּפ) "רדחהז קרעוו ןייז
 "הלּכשה יציפמ הרבחי רעד ןופ ןּבעגעג
  לַאגַאדעּפ עשִיערּבעה עטשרע יד---(6

 רעשיטרַאּברעה רעד ףיוא טיוּבעג ,קיג
 ןיא ;הטיש רעשיגָאגַאדעּפ:שיגָאלָאכיסּפ
 ?כיווַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,ךוּב םעד
 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עלָאר עקיט
 סלַא ,רּבחמ רעד טָאה ,לוש רעשִיערּבעה
 ןיא דומיל * שידי םעד ןופ רעגנעהנָא
 ?עמ יד ךיוא טלדנַאהַאּב ,ןלוש יד
 עטשרע יד ןופ רענייא .שידיי ןופ קידָאט
 ?טלעו רעשִיערּבעה רעד רַאפ רעּפמעק

 ןעמוקעג רעטעּפש ,ג זיא ,לוש רעכעל
 :עלטלעוושידיי רעד ןופ עעדיא רעד וצ
 ,החנה רעד ןֹופ קידנעײגסױרַא ,לוש רעכ

 ףרוד טינ לַאנָאיצַאנ טרעוו לוש יד וַא
 ךרוד לעמרָאפ רָאג ,םידומיל עשיפיצעּפס
 ?עטש רעקיזָאד רעד רַאפ ,ךַארּפש רעד

 :יערּבעה ןופ רערעל סלַא רע טָאה גנול
 ןופ תופידר ןטילעג לָאמטּפָא ןלוש עש
 ןעװעג א"צ זיא רע .ןטסיערּבעה יד
 ןיא הרוּת:דומלּת רעד ןופ רעטלַאװרַאפ
 רעסעדָא רעד ןיא רָאטקעל ,עװקסָאמ
 רערעל ,שטיװָאנרעשט ברה ןופ הבישי
 יד ףיוא ,ענליוו ןיא עיזַאנמיג סנהּכ ןופ
 רעד תעשּב .,ןסרוק עשִיערּבעה רענדָארג
 =וא רעסעדָא ןיא טנעיילעג עיצולָאװער
 ,שידי ןופ קידָאטעמ יד טעטיסרעווינ

 עיטַאמָאטסערכ

 קלַאפ טימ ןעמ
 עשיגָאגַאדעּפ ףיוא ןעלקיטרַא טכעלטנפע

 ,"גָאטש רעגליוו

 ,רעּב |

 =עג .ליופ ןייק .ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש

 +יליופ- ?שיערּבעה רעד ןיא רערעל ןעוו
 ךיא ָאדיױרּב ר"ד ןופ עיזַאנמיג רעש

 קיטעט ןעועג ןרָאי עטצעל יד ,זדָאל

 .טסַאפרַאפ טָאה ,עטיל ןיא גָאגַאדעּפ סלָא

 יד יװ ,רעכיבנרעל עשיערּבעה עקיניא

 עשִיערּבעה ַא ,"תירבעז

 יַאזוצ ךיֹוא) סיסקַאטניס ןוא קיטַאמַארג

 -=רַאפ ןוא (ןירעּפלײה

 .עטק. 1114022/ טק- "חלשהז ןיא סעמעט

 ,ןעגנוטייצ עשידיי ןיא ךיוא יו גוקמ
 ,"טַאלּבעגַאט רעזדָאלװ

 ?אוש פ"א ךיוא ,,דנַא ,א "קלָאפז רעגיר

 ..עקינײא די:בתּכ ןיא ,עלסוי 'ר ןוא ענ
 .קרעוו עשיגָאגַאדעּפ ערעסערג

 ,2 ןוויס 'כ--1846) השמ רענילג

 ןיא .ּבעג ,םַאטש השמ ןופ ןעמָאנוצ

 +לֶע עמערָא ייּב ,עיצילַאג .,ןַאילשימערּפ
 לג ןיא טצעזַאּב ךיז רעטעּפש ,ןרעט

 =יירש:לקניוװ ַא ןעוועג זיא רע ואוו ,ענ
 =ירעד ,רערעל רעשִיערּבעה ַא ןוא רעּב

 רעצנַאג רעד ןיא ןעוועג טנַאקַאּב רעּב
 =יײרש עלהׂשמ ןעמָאנ ןרעטנוא הביבס

 רערעלוּפָאּפ ַא .קידנעייז ןיוש
 טּבעלעג רע טָאה ,עיצילַאג ןיא ןחדּב
 עשינזודּב ץֹוחַא ,הסנרּפ תגאד סיורג ןיא

 ..ענעדייֵשרַאפ טסַאפרַאפ רע טָאה ןכַאז

 ָאלעמ טימ ןעמַאזוצ רעדילסטייהנגעלעג

 ןייק קידנענעק טינ רעּבָא ,ייז וצ סעיה

 ןזָאל סעידָאלעמ יז רע טגעלפ ,ןטָאנ

 ?יחתּפ םעדייא ןייז ךרוד ןּביירשפיוא

 עקינייא ןענייז רעדיל ענייז ןופ ,ףלָאװ

 / 'העד ףיוא הניק ַאז יו ,טקורדעג ןעוועג
 +וי איד/ ,"תועט רעד ,"הפרש רענילג

 .םיבורק ענייז ייּב ,?רעטלַא סָאד ןוא דנעג
 .ענייז טיהעגפיוא ןענייז עקירעמַא ןיא
 ךיוא ןענייז סע עכלעוו ןשיווצ ,םיבתּכ
 =ףסֹוי דֹובּל שטיײד ןיא ןעמַארג ָאד
 -רעדיל עשידיי .ענייז .1ךָאלּב .לאומש
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 ןוא טשירעמשטיידרַאּפ קרַאטש ןענייז
 ןעועג זיא רע .טרעװ ןשיטעָאּפ ַא ןָא
 ןעמלעטנעשזד קיטש ַא ,דיי רעטצופעג ַא
 רעּבָא ,רעדנָאלּב ַא ,טײצ רענעי ןופ
 השמ ףיוא ךעלנע קידריווקרעמ ךיילגוצ
 ,ערָאיפעטנַאמ

 --1852 טבש ו"ט) גילעז:ףסוי קילג
 ,לעניצַאפ ףרָאד ןיא ,ּבעג (1922 7/וצ
 טנרעלעג רַאי 13 זיּב ,טנגעג רענוװָאק
 בר םייּב ןוא בושי ןפיוא םידמלמ ייּב

 ןַאד ,קָאשיקנירג לטעטש ןקִיייּברעד ןופ
 הבישי רענַאדײק רעד ןיא
 א .ןָאדרַאג ףסוי:ןבואר 'ר ייּכ לװַאש
 יד רעּבָא ,טחוש ַא ןעועג טייצ עצרוק
 םוצ ןעװעג טינ םיא זיא הכאלמ עקיזָאד
 רע טָאה הנותח רעד ךָאנ ןוא ןצרַאה
 ןוא ,רחסמ טימ ןעמענרַאפ טװּורּפעג ךיז
 רע זיא ,טקילגעגּפָא טינ םיא טָאה'ס זַא
 ,,בֹוג רעוועיק ,וַאלסוהַאּב ןייק קעװַא
 ;בעה ןופ רערעל ןעװעג זיא רע ואוו
 :ָאילּביּביײל ַא ןטלַאהעג ךיוא ןוא שיער
 וצ ןּבױהעגנַא רע טָאה ךָאנרעד ,קעט
 ןיאס ןוא רענייטשלדייא טימ ןעלדנַאה
 =ַארגָאּפ יד ךָאנ ,טוג רָאג קעװַא םיא
 ןוא דנַאלסור טזָאלרַאפ רע טָאה ןעמ
 ןיק ןעמוקעג רע זיא 1287 ץרעמ ןיא
 :ונרַאפ ךיז טייצ עטשרע יד ,גרוּבסטיֿפ
 ַא ןעוועג ךָאנרעד ,יירעלדעּפ טימ ןעמ
 :עגנָא רע טָאה 1889 יַאמ ןיא ,רערעל
 רעד} טַאלּבנכָאװ ַא ןּבעגוצסױרַא ןּביױה
 םעניילק .ןיא הליחּתכל ,"דניירפסקלַאפ
 ןוא טרעסערגרַאפ סע ךָאנרעד ,טַאמרַאפ
 :ײטּפָא עשיערּבעה ַא טריפעגנייא ךיוא
 :כָאװ טייווצ ַא טעדנירגעג 1903  ,גנול

 ,"טסָאּפ עשידיא ידע גרוּבסטיּפ ןיא טַאלּב -
 ,גָאטסגיד עלַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ
 רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג ךיוא טָאה
 ןוא ףיטמ טלַא גנוגעװַאּב רעשיטסיגויצ
 הדוגא רעד ןופ רעדניױג רעד ןעװעג
 :עגסֹורַא ,גרוּבסטיּפ ןיא ןויצ ישרוד/

: 

 ךיא  ןוא

 תאצבל יו ,ןרושַארּב עקינײא ןּבעג
 ,"תולעמה רישח ,"לקשה תיצחמ, ,"לארשי

 .םולש ולאשח ,"תעדל תיארה הֹּתאֹח

 סיוט ןייז רַאפ טייצ עצרוק ַא ,"םילשורי

 .וצ .רעּבירַא "דניירפסקלָאפ רעדח זיִא

 .ןַאקרַאּב לאוי
 ,אקירמאב לארשי ימכח

 --183 ופ/זא) םהרבא ןַאמפקילג
 :רַאװ ,ענטוק ןיא .ּבעג (= |

 רעשידיסח רעכייל ַא ןיא ,טנגעג רעוועש

 ,שַא םולש טימ טעדנײרפַאּב .החּפשמ

 יד סלַא תופידר םיא טימ ןענַאטשעגסױא
 ןוא טָאטש ןיא ?םיסרוקיּפצצ עטשרע
 ןיק ןעמוקעג 1900 ןשַא טימ ןעמַאזוצ
 חולפ ןיא טכעלטנפערַאפ 1901 .,עשרַאװ

 וכלק עציקס עטשרע ןייז "ילבוי ףסאיחא
 ןוא ןילרעּב ןײק קעװַא ןַאד ,"הננרנ
 רעשידי רעד ןופ טרעטייוורעד .ןעוועג
 רענײלק ַא טימ ,רָאי 19 עצנַאג הביבס
 ןעוועג ןיא רע ןעװ ,1911 םורַא ,הקספה
 ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג ןוא עשיַאו ןיא

 ,ןויגה ,לּבקמו רקֹוח ּפ"א) "להַארטש;
 :על רעזנוא; ,(,דנַא ,א שטילעּפמַאה ר"ד
 טקידנעעג ןילרעּב ןיא ."טנייה. ,יןעּב
 :טלדנַאה יד -- גיצּפייל ןיא ,לושלטימ ַא
 .טרָאד טרידוטש רעטעּפש ןוא לושכיוה

 ף"ד לטיט םעד  ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ
 רעטײװ ךָאנרעד ,ךיריצ ןיא ןעמוקַאּב
 עלַאיצָאס ןוא  עיּפָאסָאלייּפ טרידוטש
 .דנַא ,א זירַאּפ ,ענעי ןיא ןטפַאשנסיוװ
 טלגָאװעגמורַא ,קנַארק ןעוועג רָאי 8
 עג גנַאלנרַאי ,עּפָאריײא:ברעמ רעּביא
 רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעכיריצ ןעוו

 ךיוא טייצ עסיוועג ַא 1400/46, ז 260 |

  ןופ עיצקַאדעה רעד ןיא טעּברַאעגטימ
 רעד ןופ רָאטקַאדער סלַא גנוטייצ רעד

 599 ןופ ףליהעג ןוא גנולײטּפָא:סלדנַאה

 ,ײטַאּב ךיוא ךיז  ,רָאטקַאדער:ןָאטעיל
 *ייוש ןוא עשטייד ערױעדנַא ןיא טקיל

 .חמחלמ רעד תעשּב ,ןטפיר עטייצ עשירַאצ |
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 לגנע רעד רַאפ ךיריצ ןיא טעּברַאעג
 טניז .106 200001086 טפירשטייצ רעש
 וצ ןּבױהעגנָא רעדיװ ,עשרַאװ ןיא 0
 :טנפערַאפ ,שיערּבעה ןוא שידיי ןּבײרש
 :יפ רעּביא טּפיוהרעד ,ןעלקיטרַא טכעל
 .לָאמ/ ,"הריפצהח ןיא ,סעמעט עשיפָאסָאל
 ,"טַאלּבעגַאט רעזדָאלז ! ,וטגייה, ,"טנעמ

 =ימעסיטנַא רעדח) "טנעמָאמ ךַאנַאמלַאװ
 .ףיישרע עשיגָאלָאכיספ+ :לַאיצָאס סלַא םזיט
 וו ןגעוו) 24 ,"טלעוופרעכיּבז ,("גנונ
 -,("ןָאסגרעּב ןוא ַאזָאניּפשח סנָאסנַאטַאג
 ןגעוו א"צ) "רעטעלּב עשיַארעטילװ
 ,דיורפ דנומגיז ,7--4 ,טנַאק לאונמע
 ?װָאלטישז יח ר"ד ,31 ,27--25 ,20 ,ד
 ַא די:בתּכ ןיא ,דנַא .א (29 1 ,יקס
 ןעייסע עשיגָאלָאכיספ ? לַאיצָאס עירעס
 ערעסערג ַא ,?טלעװ ןוא קלָאפז ט"א
 ,דנַא .א ןיקטָאּפָארק רטָאיּפ רעּביא טעּברַא

 ---1871 לולא ה"כ) ילתפנ ןַאמסקילג
 ;לטימ ,שטפירק ןיא .ּבעג (

 םעד ןופ - לקינייארוארוא סלַא ,עיצילַאג
 (רּתסנ רעד) רעשטפיױק לדוד יר ןיּבר
 :רָאד ַא ןופ -- דצ סרעטומ- רעד ןופ ןוא
 זיּב .החּפשמו רעשירעיוּפניילק רעשיפ
 ןוא םישרדמיּתּב ןיא טנרעלעג רָאי 17

 רעד רעטנוא ,ןעמוקעג ןַאד ,תֹובישי
 ,רוטַארעטיל:הלּכשה רעד ןופ העּפשה|
 ,טַאהעג הנותח טָאה רע ואוו ,עשייר ןיא
 ,ינֹויִצ עטשרע יד ןופ םענייא טעדנירגעג

 טנייועג ,עיצילַאג ןיא ןענייארַאפ עשיטס |
 ןטלַאהעג ,רעטילימ ןיא טייצ עסיוועג ַא

 - ,רערעל רעשִיערּבעה ַא ןעוועג ,לטיילק ַא |
 ןּביױהעגנָא .טייקיטעט עשיטסילַאנרושז
 עשידיי יד ןיא ןצנעדנַאּפסערָאק טימ

 רעדע ,"למרּכוו ןטפירשטייצ .רעגרעּבמעל |
 . :שיצילַאג ןופ רעדליּב ןּביױשעג ,"רעקעוו !

 . עניילקא ט"א ןּבעל ןלעיצניװָארּפ ןשידיי
 רעשידיײ רעניו רעד ןיא "ךעלעגיּפש
 ןיא ןענָאטעילעפ | עשיריטַאס ,יטלעווא

 ,עגַאליײּב ַא -- "ןעכַאזטדָאטש רע'ַאשירז

 ןַאד = ,"גנוטייצ |

 / ףעשטיײד:שירי רעד וצ ,ןלַאװ תעשּב
 ,"גנוטייצ רעשטיּבָאהָארדװ רעכעלטנכעוו
 .הַאונַאי ףוס ןופ עשייר ןיא ןּבעגעגסױרא
  +סקלָאפ עיינ} יד 1911 יִנֹי ןיּּב 8

 רעד ןופ ןדַאלעגנייא |
 - גרעּבמעל ןייק עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ
 ,,ןלַאוטטַארסכיײר יד ןצ רָאטַאטיגַא סלַא
 ןופ גנוריפנָא יד טרָאד ןעמונעגרעּביא
 -ףעקידנעטש ַא ןרָאװעג ,?ירבע רפס תיּבזי
 ?גָאטז רעגרעבמעל ןופ רעטעּברַאטימ

 | :שיטסיצילבוּפ ךיוא ןּבירשעג ,"טַאלּב
 / ןופ ןעגנולייצרעד ,ןעלקיטרַא עשימעלָאּפ
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ןּבעל ןשיפרָאד
 ןגמ פ"א ךיוא ,?הפצמהז רעשִיערּבעה
 ;רַאפ ,0056066 ןשילױּפ:שידיי ןיא דוד
  ?עװ רעּביא ךוּב א שִיערּבעה ןיא טסַאֿפ
 חעד תעשּב  ,"םייח יּכרדח ט"א םזירַאטעג
  .ילַאג ףיוא עיזַאװניא רעשיטסיװעשלָאּב
 / ןיא רע ואו ,י"א ןייק ןפָאלטנַא עיצ
 - ,םילשורי ןיא לוש רעשידרפס ַא ןופ רערעל

 ןיא טײצ וצ טייצ ןופ ךיז טקילײטַאּב
 ןייז טרעדנעעג י"א ןיא ,"םויה ראד;
 ,לאירשא ףיוא ןעמָאננעילימַאפ

 --1870 תבט ז"י) בייל-הדוהי וזמג
 - ,גרָאּבענעד ןיא .ּבעג (

 ;יעפ עטוג ןויװעגסױרַא זייװלגנַיי ןיוש
 ןופ הקיּתשּב ךיז רָאי 12 וצ ןוא ןטייק !
 :ליה ר"ר טימ ןּבירשעגכרוד רעטָאפ
 - ןַאמרעקוצ ר"ד ,ןילרעּב ןיא חעמייהסעד
 ּב"טּפ ןיא ןיקּבַארד ר"ד ןוא עלסערּב ןיא
 - ,רַאנימעס+רעניּבַאר ןיא ןעמוקנָא ןגעו
 טשיגרָאג ןיא ןַאלּפ ןייז ןופ זַא .ןוא
 .טלעוו וצ ןעמונעג ךיז ,ןעמוקעגסיֹורַא -

 רעד טימ טנעקַאּב ךיז ,גנודליּב רעכעל
 . ףוטַארעטיל רעשישטיײד ןוא רעשיסור
 טימ ןּבעגעגּפָא ךיוא ךיז רעטעּפש ןוא
 טניז ,ןײטַאל ןוא ישיזיוצנַארּפ ןרידוטש
 ,ייץילמהװ ןיא ןּבירשעג ליפ רע טָאה 1886
 - ןּבעגעגסױרַא ,,דנַא .א "םויהז ,"הריפצה}
 - ףיוא טצעזַעגרעּביא ,ילאנּברּבאק .רוּביח ַא
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 :נימ ,"ריִל גיניקא סריּפסקעש שִיערּבעה
 ,"ןישטלוט ןופ גנורעגַאלַאּב ידח סיקס
 "ארזעע ,"והיקדצא ןעמעָאּפ ןּבירעעגנָא
 ןיא ןּבירשעג ךיוא טָאה רע ,וויזַאא|

 :ָאּפ ןייז טכעלטנפערַאפ א"צ ןוא שידיי
 יד ןוא "ןריוּבעג ןיא דיי ַאז דיל חעלוּפ
 "ס'היעמש לסוי ןוא סרעּב לסויח עמעָאּפ
 ז .ּבײקעטָאילּביּב ,דויח סעצרּפ .ל .י ןיו
 ,מ ןיא טקורדעגױעּביא עדייּב (11 .ּב ןוא
 'ל ,דליּב ןייז טימ עיגָאלָאטנַא סניסַאּב

 יד םיא ךָאנ ןוא +/ ןייז ןיא רעניוו |
 יו ,,ג ףיוא ןָא קיטכיר טינ ןזייוו

 ,ץרּפ ,ל .י ןופ םינָאדװעסּפ ַא ףיוא
 ,א"ח .,"וירפוסו ןינּבר רוד

 (1913 ןז---1852) ירוא-ןסינ ןיםעגג
 ,ּבוג רעװָאגינרעשט ,ּבודָארַאטס ןיא .ּבעג
 :רעד עשידיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב
 :עגנָא רָאי 17 וצ ןיוש רע טָאה ,גנויצ
 ןיא ןעגנולייצרעד עטשרע ענייז ןּבירש

 יללצח ט"א סױרַא ןענייז סָאװ ,שִיערּבעה
 ךָאנרעד .(1899 "הישוּת/ ג"פ) "םייח
 ;ײשרַאפ רעּביא טרעדנַאװעג רע טָאה
 ןיא טָאה ,דנַאלסור ןיא טעטש ענעד
 :ָעג ןוא ןענופעג טינ ור ןייק ץעגרע
 רע ןעוו ,1905 ןיא .תוקחד ןיא טּבעל
 ןײא ףיוא ענליוו ןיא טניואוועג טָאה
 ןשידי ןגנוי ַא ךָאנ טימ ריטרַאוװק
 ןייא טַאהעג עדייּב יז ןּבָאה ,רעּביירש
 ןופ ןדַאלעגגיײא 1907 .תֹופּתושּב לטנַאמ

 ,ןָאדנָאל ןיק רענערּב .ח * רבח ןיז |
 קעװַא ןַאד ,"ררועמהז ןיא טעּברַאעג

 :קירוצ ןכיגניא רעּבָא ,לארשי:ץרא ןייק |
 ןרָאי עטצעל יד ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעג
 ואוו ,ּפעשטָאּפ ןיא טניואוועג ןּבעל ןייז ןופ
 שידיי ףיוא .בר ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז
 ןיא .עיזנעצפר ַא א"צ - ,קינײװ ןּבירשעג
 ןיא/ גנולייצרעד ןוא "עמיטשסקלָאּפז
 ?ּבעה ןופ טצעזרעּביא ןיילַא) "רעגטרעג
 .ךויװ ןיא .;טיוט ןייז רַאפ ץרוק שיער
 ?רעביא רעדמערפ ןיא .({ש ,1913 ,יטלעוו

 טיבעג -- ןיסענג'-- וזמג

 ,ײשטיװָאליאומַאס ליאומַאסזי

 ,עיצילַאג4 ברעמ}

 ,(1902) "ןטיורפ |!
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 ייוצ :שידיי ףיוא סױרַא ןענייז גנוצעז
 .ןוא זָאלעטָא חשעמח ,ןלעװָאנ ערענעלק

 .זרעֿביא
 ,"קעטָאילּביּב:ללּכו) גרֹוּבליז .מ ןופ
 :רעד ערעסערג ןייז ןוא (1922 ,ןילרעּב
 שיערּבעה ןיא) "תילגרמ םירפאפ גנולייצ
 רענליוו) לעזיימ ,י ןופ .זרעּביא ,("לצאז
 - =:(176 ז"ז ,1925 ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ ג"פ
 א עטסנייפ יד ןופ רעניײא זיא .ג
 ןשידיי םעד ןופ רערעדליש עטסלעגירָא
 ןייז ןופ ,ןדייל ענייז ןופ ,טנעגילעטניא
 ,טײקנסירעגּפָא ןייז ןוא טײקמַאזנייא

 .,"טירט עליטש ,, ,גרעּבמָאנ ,ד .ה ;01 ,09
 ,1913 ,"טלעװ ,דויא ,רעגליװ .א- 11913 ,/טנייה,
 ,"טגײה 18 1111 ,1914 ,וס ,ליזימ .נ 11
 ,16 ,"רעטעלב עשירארעטיל , ,ןילטייצ .א 147 ,1925

 .(םקַאמ ,לדנעמ 2 םוחנ ליּבעג
 ,ץילרָאג ןיא ,ּבעג (= | - =-18ח)

 ןריולרַאפ רָאי 11 ֹוצ
 רעד טימ ןעמַאװצ ןוא רעטָאפ םעד
 :ַאפ רענעּבילּבעגרעּביא םערָא ןוא טנלע
 :עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא עילימ
 ןַאד ןוא רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג רעטעּפש
 :וּפַאּפ םענעגייא ןַא ןופ רָאטקער'ד ךיוא
 ,י"ג ןיא רעטַאעט ןשיטַאמַארדָאלעמ ןרעל
 ײר עצנַאג ַא טסַאפרַאפ 1898 טניז טָאה
 המודּכו רעדליּבסנּבעל ,סעמַארדָאלעמ
 רעדא יו ,רַאוטרעּפער :דנוש ןופ ןסעיּפ
 עשידיי סָאד/ ,(שילגנע ןופ) "גינעק עעז
 ,(1904) יירדנילּכ ןופ רענעט רעדָא ץרַאה
 :ילָאװער ידח )1907(,  "עטקישרַאפ ידח
 ויַּבַו ןוא גינעקש ,,"לַאגוטרָאּפ ןיא ןָאיצ
 :גיק רענַאקירעמַאז ,"אטח רעד ,(1910)
 עקירעמַאװ ,"תיּבה:לעּב רעדח ,"ועד
 טרעילָאמ ןופ -- "ץרַאה סיורפ ַאח = ,"בנג
 ָאל טושָאקח ,(1911) "ןעדנַאד שזרָאשז
 :ןסַאג סָאד ,"רעטכָאט סבר םעדח ,,"שָאי
 :ָאקװ ,רעילָאּפָארטסָא לשרעה ,"לדיימ
 ענייש, ,"טגייווש יורפ ַא ןעווח ,"סוּבמול

  תורצ .סעמַאמ ?ףטַאטז
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 :רעּביא--"טַאדלָאס רעשידיי רעד רעדָא
 ;1904) יקסװעשַאמָאט +ב ןןפ טעּברַאעג

 .לֹוקח --- ,(1907 ,עשרַאװ ןיא טקורדעג |

 ---"תומשנ עטפיוקרַאּפז ,(1911) "רפוש
 םעדז ,"תורוד ייווצז סָאקנעּפַאטָאּפ ךָאנ
 ,"ערה:רצי רעדא ,"רעטכָאט סטנעדיזערּפ

 :טָאטש יד/ ,"רעגידיירּפ = לַארָאמ = ידא
 ?נילּבק ,"םולח סלדיימ ַא ,(1912) "םיבנג

 :עס ףיוא ןּבעל סָאד רעדָא רענעמ עד

 ,(1914) ,"רָאי 16 ךָאנז  ,"וינעוװע:דנַאק

 סלדיימ אז ,(1915) "תחני סעמַאמ יד

 ?יּבייּב ידז ,"ןסיוועג ענייר סָאדא ,"המקנ

 ,(1917) "ןָאיניּפָא קילּבַאּפז ,(1916) י"יורפ

 ןופ ,זרעּביא -- "ןשטנעמ עקידנעטשנָאװ

 :עג עלעדייאז ,(1918) "יעלק ןָאמַאקװ

 סנַאמ ַאװ ,(1919) "עּביל עקילייה? ,"ןליפ

 ,(1920) "טעּבעג סעמַאמ ַאז  ,"גייצליּפש/

 :ליוו ידח סנעסּביא ךָאנ-"ןרָאי:רעדניקז

 .ליפ וצז ,"עּביל רַאפ ץלַאז ,"לטנע עד

 רעדװ ,(1921) "עּביל ןופ תֹורצח ,"טלעג
 ךיױא יװ ,דנַא .א ?טנעמָאמ רעסיורג
 - רעטייל ןפיוא} ןגרעּבנעזָאר טימ ןעמַאזוצ
 ןגרעּבנייטש ;טימ ןּוא ,(1920) "בעל ןופ

 ,(1918) "טנגוי ענערָאלרַאפװ

 ;(.ג ןופ תונורכז) 24 30/ טז ,"סטרעוװרָאפ,

 ,המישר ,ןירָאג  ,ּב

 / == 7 י יכדרמ גיטריבעג |

 .עקָארק ןיא .ּבעג (==|

 רעד רעטנוא ,רעטעּברַא?רעלשיט ַא ןרָאװ
 רעשירַארעטיל סנעזייר .א ןופ העּפשה
 וצ ןּבױהעגנָא ,עקָארק ןיא טייקיטעט
 ?רעטַאעט ךיוא ןוא רעדיל עשידיי ןקורד
 : "טַארקָאמעד = לַאיצָאסח ןיא סעיזנעצער

 2רעטילימ ןקירעײֿפ ןיז תעּב - ,1906 -
 ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא טסניד

 ךס ַא טסַאפרַאפ ,המחלמ:טלעוו רעד ןיא
 ,סעידָאלעמ טימ רעדיל
 ַאּב ,עיצילַאג ןיא ןעגנוזעג ןרעוו עכנַאמ

 ,ןיוורַאד זלרַאשט

 ,ןכַארּפש עטנרעלעג 7
 ךַארּפש רעשידיי רעד טרָא ןַא ןּבעגעגּפָא

 ,ן--ג וציטּביירש'מ סָאװ
 םעד טימ טפַאשטנַאקַאּב סרּבחמ םעד

 10 זיּב
 =עג ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי

 .עכלעװ ןופ

 רעדיל ענייז ןענייז רעלוּפָאּפ סרעדנוז |

 ?רעדניקח ,"ךעלרעדניק ,טעילוה ,טעילוהז
 צּפָא רעד ןיא ןײרַא ןענייז סָאװ ,ןרָאי
 עשינעמור ידח ץיווגנוי זעוּב ןופ עטער
 - גנולמַאז עניילק ַא םרָאּפכוּב ןיא ."הנותח
 סָאדװ ג"פ) "ךילמיטסקלָאפז ט"א רעדיל
 =םעשַאּב ,(32 ז": ,1920 ,עקָארק "לעכיּב
 ,רעלשיט סלַא עקָארק .ןיא טקיט

 28/עו0) גנַאנפלָאװ .ןַאהָאי עמעג -
 רעשטייד רעטסערג = (1832 22/111-+9
 ךיא ,ףָאסָאליפ סלַא ךיוא סיורג ,רעטכיד
 ןופ רעפיולרָאפ ַא טפַאשנסיװרוטַאנ רעד

 טנרעלעג זייוולגניי
 .ךיא ןוא דמושמ ַא ייּב שידיי קיסיילפ
 .טָאה רע סָאװ ,ווירּב ןיא "ןַאמָארח םעד
 רעדָא 6 יד ןיא ךיז ןּביא וצ ןּבירשעג

 ךיוא רע טָאה

 ןיא .ג טנָאמרעד "ןַאמָארח ןקיזָאד םעד)
 "ריש ַא ,(?טײהרהַאװ דנוא גנוטכידז
 רובּכל ,ג ןקירעי:17 םעד ןופ שידיי ןיא
 "אפורז םעד ,רעטעפ ןייז ןופ הנותח רעד

 רעד ןיא טיהעגפיוא ךיז טָאה ,רָאטסקעט -

 ןיא ,קעטַאילּביּב:טָאטש רעטרופקנַארפ

 / ,,1096מ7 רענָאטלַא םענעפורעג:יױזַא םעד

 קיטנעק זיא

 סָאװ ,"ףסוי תריכמח ליּפש:םירוּפ ןשידיי
 ןרָאװעג טליּפשעג טרופקנַארפ ןיא זיא

 .ןוא עּפמָאּפ סיורג .טימ ה"רי 18 ּבייֵהְנָא
 ' ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא ךיוא טרָאד זיא |

 םעד ןופ טקורועגרעּביא) 1710 לכיּב ַא

 . ?ַאנמיג רעטרופקנַארפ רעד ןופ רָאטקער

 .ןט53 םעד .ןיא טדוש ּבָאקַאי ןַאהָאי עיז

 .ןטטומסוס) 'קרעװ סיורג ןייז ןופ לייט
 ףיוא קוק  ןייז - ,(אוסזאטש8010661160

 / צכנַאמ ןיא טקירדעגסיוא ,ג טָאה שידיי -
  לדח יו ,קרעוו ענַײז ןיא ןעגנוקרעמַאּב

  יטעהַאּפ סַאװטע טַאה .עכַארּפשנעדוי

 .ש?שטיודנעדויי עקָארַאּב סַאדח ,"סעש
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 ןעכיליורפרענוא רענייא טנעצקַא רעדח
 ?עכַארּפש

 שטיודנעדוי ,ןָאזדנערעּב יא העטלַאװ ר"ד = |
 ;1921 27.ש11 ,114מ210116ש 240 ןיא ,".ג יב

 יַארּפש ןעשטיוד רעד ןָאפ ס--ג ןעגנואשנא יד;
 | | / 235 ויז "עמ

 --1882 ירשת 'ב) ףלָאװ םרַאּבלעג
 ןּבעל ,וװָאקרָאזַא ןיא ,ּבעג ( |

 :לעּב רעטסואווַאּב ַא ,רעטָאפ ןייז ,זדָאל
 .סיוא םיא טָאה ,טנגעג רעד ןיא הליפּת
 ןוא רדח ןופ ןעמונעגּפָא רָאי 9 וצ טיונ
 טשרע .רעּבעװכוט ַא רַאפ ןּבעגעגּפָא
 :ָאטװַא סלַא רע טָאה םֹורַא ןרָאי ןיא

 ןוא שטייד ךיז טנרעלעגסיוא טקַאדיד
 עשטייד יד טנעײלעג קיסיילפ ,שיסור

 וצ .עיפָאסָאליפ ,עטכישעג ,רוטַארעטיל |
 :עג ואוו ,ןילרעּב ןייק טקישעג רָאי 3
 ןעמַאזוצ 1906 ,לוש-רעּבעוו ַא טקידנע
 סָאד ,רעגְריּב עשיסור רעטרטדנוה טימ
 ,ןסײרּפ ןופ טקישעגסױרַא ,ןדיי -- בור
 ?ןּפָאק ןיא םישדח עכעלטע טכַארּברַאפ

 ראו ,עקירעמַא ןייק קעװַא ןַאד ,,ןגָאה |

 ענייז .רעבעוװדײז סלַא טקיטפעשַאּב
 טקורדעג ןעװעג ןעניײז ןכַאז עטשרע
 ססז ש0113- טפירשטייצ רעשטייד ַא ןיא

 טקורדעג 1909 טניז -,1908 ,604

 ,פ רעד ןיא רעדליּב ןֹוא ןעגנולייצרעד
 עיינז ,"קלָאפ עשידיא סָאדז ,?.ש .א
 ךָאװ עדעי טעמּכ ןוא חטפנוקוצז ,"טייצ
 זיִּב ,"טײהרהַאװװ רעכעלגעט רעד ןיא

 ,"גָאטװ ןטימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה יז
 ןיא ןוא "גָאט? ןיא טכעלטנפערַאפ 1
 "טייצז רעכעלגעט רעד
 ןענײארַאפ:גנַאזעג עשידיי ןגעוו ןעלקיט
 ?לַאדער 1922 .גנַאזעג-רָאכ ןשידיי ןוא

 :רעטעּפ טָאטש-רעּבעװ רעד ןיא טריט
 / גנוטיצ עכעלטנכעוו ַא ןָאס

 ּבילוצ רעּבָא ,ןיזייר סקַאמ ר"ד ןופ ר"א
 2גכָאוװ סָאד זיא ןטייקירעוװש עלעיצנַאניפ

 ; ןזח

 ,דנַא .א ײלַאנרושז ןעשידיא, | -רַא עכעלטע

 רעדח

 גנולײטּפָא רעשילגנע ןַא טימ "ןרעטש

 -- םרָאפנוּב ךיא .ןעגנַאגעגרעטנוא טַאלּב

 סיוא ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד גנולמַאז ַא
 ט"א עקירעמַא ןיא ןּבעל ןשידיי םעד
 רעשירַארעטיל) "ןעדייל ןוא ןעדיירפח

 ,(232 ן"ז ,1920 י"נ ,"ג"פ

 ---1869 21/ט1) לכימ טרַאּבלעג
 ,ןלױּפ ,װָאקרָאזָא ןיא ,ּבעג (

 ןיז ייּב ררושמ ַא ןרָאװעג רָאי 6 וצ
 - םענייש ןוא דיי םענעעזעגנָא ןַא ,רעטָאּפ
 םייּב -- םורַא רָאי ַא ןיא ,הליפּת:לעּב
 רענטוק םייּב ךָאנרעד ,ןזח ןשיטָאטש

 םעד ןופ טסירַאכ -- רָאי 15 וצ

 וצ ,זדָאל ןיא רעטַאעט ןשידיי ןסיורג
 לושטָאטש | רעד ןופ טנעגיריד -- 6
 ןופ טנעגיריד ןוא ױעדנירג ,ןטרָאד

 טעטש ענעדײשרַאפ ןיא - ןרָאכ:"רימוה;
 ַא ןיא טקילײטַאּב רעטעּפש ,ןלױּפ ןופ
 רעכלעוו רַאפ ,עפורט-רעטַאעט רעשידיי
 טמוקלופרַצּפ ,ןטערעּפָא ןּבירשעג ךיוא
 ןשיִדיי ןטסואוַאּב םייּב קיזומ ןיא ךיז
 22 וצ ,ןַאמסנעּב והיתֹּתמ רָאטיזָאּפמָאק
 א ןופ טנעגיריד סלַא ןדַאלעגנייא רָאי
 ,ןָאסרעטעּפ ןיא ןײארַאפ-גנַאזעג ןשידיי
 :חַא עירעס ַא טְכעלטנּפערַאפ ,עקירעמַא
 םעד ןיא קיזומ רעשידיי רעּביא ןעלקיט
 / סָאדז ןַאגרָא ןשיטסינויצ רעקרַאײוינ
 1920 ןיּב ןַאד ,1913 ,"קלָאפ עשידיא
 ּפ'א ךיוא ,?גָאטק ןופ רעקיטירקקיזומ
 םהרבא ,רעװעקרָאזָא עלעכימ ,ןרהא:ןּב
 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיֹוא ךיז ,וטַאציל
 =ַאליפ ,"דנירפ רעדח לַאנרושז:שדוח
 . רעטנָארָאט ,"טלעוו רעשידיא? רעיפלעד

 ליפ טָאה
 ןיא קיזומ רעשיריי רעד רַאֿפ ןָאטעגפיוא
 + ןפַאש ךרוד ,טקעריד ךיוא עקירעמַא

 / טעמּכ ןופ רעטרעװ יד ֹוצ סעיציזָאּפמָאק
 יד סרעדנוזַאּב ,רעטכיד עשידיי עלַא
 ?לַאה ,ל ,מ ,ּביילינַאמ ,קיווייל יו ,עגנוי

 ,?גנַאזעג סלַא . .דנַא .א יקצול ,א ,ןרעּפ
 - ;גניר:רעטעּברַא עשיריי יד ןופ רערעל
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 :רעדניק 50 רעּביא ןבירשעגנָא ןליש
 ;טנפערַאפ לייט ַא עכלעוו ןופ ,רעדיל
 "טייהיירפ, רעכעלגעט רעד ןיא טכצל
 :ףַאפ ךױא טָאה .ןטָאנ טימ ןעמַאװצ
 ;קיזומ רענַאקירעמַא םעד טריסערעטניא
 ;ידיי ןקורד וצ ץַאק .ּפ ףסוי רעגעלרַאפ
 רעטרעוו יד וצ קרעװ עשילאקיזומ עש
 :עג ,רעטכיד עשידיי עטסעּב יד ןופ
 ,קיוומ רעשידיי ןגעוו סעיצקעל ןטלַאה

 ;עג םענעגייא ךרוד ייז קידנריױטסוליא |
 :סקלָאפ עשידיי ךס ַא טרישזנַארַא ,גנַאז
 | .,רָאכ ןוא ָאלָאס רֵצפ רעדיל

 2ד/) םקַאמ (ריאמ-םוחנ) רעּבלעג
 ,גרעּבמעל ןיא .ּבעג ( 1
 .החפשמ רעשידגנתמ רעמורפ ַא ןיא
 טײצ עגנַאל ַא ,ןמחנ ,רעטָאפ ןייז

 רעדָארּב רעד
 פיּבשמ:שיערּבעה
 / ?טײצ רעשיל
  לרבע/ טפירש

 םיא טָאה ,ייכנא
 :גערטשַא ןּבעגעג
 ?רעד עשידיי עג

 .ןעגנַאגעג ;גנויצ |
 ?מיג יד טכוזַאּב ךיוא רעּבָא ,רדח ןיא
 .רַאפ ךיז קיטייצכיײלג ,דָארּב ןיא עיזַאנ |

 :לטסיַאדוי ןוא עשיערּבעה ןיא טמוקלופ
 רעטנוא ןענַאטשעג ןוא םידומיל עש
 :ַאּב רעשיטסינויצ רעד ןופ העּפשה רעד
 ;ידיי רעד ןשיװצ טריזינַאגרָא = ,גנוגעוו
 עיצילַאג ןיא טנגוי רעקידנרידוטש רעש -

 .רעשיערּבעה ןוא רעשידיי רַאפ ךעלזיירק
 רעטעּפש .עטכישעג ןוא רוטַארעטיל
 ןיא עיפָאסָאליפ ןוא עטכישעג טרידוטש
 יד טרעהעג ךיוא ואוו ,ןילרעּב ןוא ןיוו
 ?ןקַאּב 144 ."טלַאטשנַארהעל רעשידייז רעד ןיא ןָהָּב ןַאמרעה ןופ סעיצקעל
 ;ינוא רעניװ ןֹופ ר"ד לטיט םעד ןעמ
 -?םרוד .ריציּפָא:טנָארפ .סלַא - .טעטיסרעֹוו

 ןפיוא המחלמ רָאי 4 עצנַאג יד טכַאמעג |
 .ןשינַאקלַאּב ןוא ןשינעילַאטיא ,ןשיּברעס
 ראו ,ןיוו ןיא 1918 ףוס טניז .טנָארּפ
 :עט רעכעלטפַאשלעזעג:שיטילַאּפ ץוחַא
 רעד ןופ דילגטימ רעװיטקַא סלַא טייקיט
 צג בגֲא ןיא רע) ײטרַאּפ רעשיטסינויצ
 ןט:14 םעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד ןעוו
 ;פעשַאּב ,,(ןיוו ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ
 :ָאטסיהשידיי טימ טּפיוהרעד ךיז יע טקיט
 יד ןיא סרעדנוזַאּב ,ןעגנושרָאפ עשיר |

 עשירַארעטיל - .ןוויכרַא?הכולמ רעניוו
 ?סיה עניילק טימ ןּבױהעגנָא טייקיטעט
 "מעל ןיא ןעידוטש ןוא ןציקס עשירָאט
 "תינונסח לַאנרושז:ןטנעדוטס רעגרעּב
 :נענעט ףסוי ןוא ןַאמּפָאש .ג ןופ ר"א
 רעד ןיא רעטעּפש ןוא (11---1910) םיֹוּב
 / טכעלטנפערַאפ ,810112/0 רעשידיי:שילױּפ
 ערענעלק ןוא ערעסערג :ייר  עצנַאגַא |

 לעיצעּפס ,ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה
 יד ןופ עטכישעג רעד ןופ טיּבעג ןפיוא
 ה"רי א1א ןוא אט111 ןיא ןדיי עשיליוּפ
 - ,ןלַאנרושז עשיטסַיַאדוי ענעדיישרַאּפ ןיא
 ףוא ךיױא ,שטײד ףיוא טּפיױהרעד
 .ןוא ,,םמק- ס120ע82 רעד ןיא ,שיליױּפ

 .  עשירַארעטיל ערענעלק לָאצ עסױרגַא
 ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ןוא עשירָאטסיה -

 / עשטייד ןוא עשיליוּפ ,עשִיערּבעה ןיא
 מעל ---עשידיי יד ןיא ךיוא ,ןעגנוטייצ
 סָאדע רעװעשרַאװ ,"טַאלּבגָאטײ רעגרעּב
 :רָאמ עשידויא רעניוו ,"קלָאפ עשידוי -

 :םרָאפכוּב ןיא .דנַא .א ?טסָאּפנעג
 016 ןע064 300 61 ןכס|ז6 4 1

 ,1923 ,גיצּפייל ןוא ןיוו ,טיוועל .ר ג"פ)
 אפ 261 |ג/זמטח066מ ןוא (235 ז"ִז

 גנולמַאז ַא -- (265 ז"ז ,1924 ג"פ .זרעד)
 =ויכרַא ןופ דנורג ןפיוא ,ןעגנולדנַאהּפָא
 יד ןופ עטכישעג רעד סיוא ,ןעגנושרָאפ
  ןגעװ א"צ ,ךיירטסע ןוא ןליױּפ ןיא ןדיי
 לדנעמ ,ןייטשנרעּב ,שטיװעלעסָאי קערעּב
 .  סיקנַארּפ רעד ,רעדָארּב לרעּב ,ןיפעל
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 הלּכשה ,תודיסח ,גנוגעװַאּב רעשיט
 יד ןּבעגעגסױרַא ךיוא טָאה .וויזַאא
 :נָאק רעציװָאטַאק רעד ןופ ןלָאקָאטָארּפ
 - ,1919 ,ןירּב - ןיוו ,לקיה ,מ ג"פ) ץנערעפ
 8/160510046 -- ןוא (ריפנײרַא ןַא טימ
 2טז ן00601/2286 2/מ 101600ז 160081635}
 ךוּב ַא--שיליוּפ ןיא ;(41 ז"ז ,1920 ,,ןיוו)
 ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד וצ ןעידוטשי
 ,עקָארק) "קילּבוּפער רעוועקָארק רעד ןיא
 | ,(61 ז"ז ,4

 .או ,1923 ,"טפנוקוצ , ,קנערפ ,נ ,י

 -- 1890 3/0) םייח רעלעג
 2ַאג?חרזמ ,ןיטַאינס ןיא ,ּבעג (

 רעד ןיא טנרעלעג רָאי 20 זיּב ,עיציל
 יד ןוא עיזַאנמיג טקידנעעג ןַאד ,הבישי
 1906 טניז ,עימעדַאקַא:סלדנַאה רעניוו
 :לדײ:שיצילַאג רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז

 יװ ,עסערּפ רעש
 :ףירטסוליאפ ,"גָאטײ רעװעקָארק ,"טַאלּב
 רעשידיי רעניווש רעד ןיא ,"גנוטייצ עט
 .,"טסָאּפגעגרָאמ
 2ידייװ ,"טַאלּבנעכַאװ סעשידייז רעקרָאי
 ווירּב ןבירשעג 1924 ,?טַאלּבעגַאט סעש
 2עט ןשידיי םעד ןגעװ ץיווָאנרעשט ןופ
 טיקיטעט-רוטלוק רעשידיי ןוא רעטַא
 ,(34 ,27 ,"רעטעלּב .טילפ) עינעמור ןיא

 --1896 20/א1) םהרבא יָאװָאּברעג

 ,ּבוג רענַאסרעכ ,ץעינירּבָאּב ןיא .ּבעג
 =עגסיוא ןרעטלע יד טימ ןעמַאזזצ 1

 :ַאּב ךיז ןוא עקירעמַא ןייק טרעדנַאװ
 ?עגנָא ךיז 1918 ,עיפלעדַאליפ ןיא טצעז
 1920 ,ןָאיגעל ןשידי םעד ןָא ןסָאלש

 .עיפלעדַאליפ ןייק ןעמוקעגקירוצ טניז
 םעד ,"סדנוקח ןיא טקילײטַאּב ךיז 1917
 רעּפנייװ .ז ןרענַאיגעל יד ןופ לַאנרושז

 "גערּב םוצא ילאערזי=רַאמשטירק ,י ןוא
 רעיפלעדַאליפ רעד ןיא טּפױהרעד ןוא
 ,יטלעוו רעשידיאז

 ,לאומש ןּב םהרבא ,אריס םהרבא פ"א בור |

 -גָאטװ רעגרעּבמעל

  =ינ יד ןיא ךיוא יװ

 טכעלטנפערַאפ אוו
 עלַא ןופ ןעגנורענירעז ,ןעמעָאּפ ,רעדיל
 סָאד ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ,"רענָאיג

 --- 1860 ףלָאװ-באז 'ר לעטסרעג
 ?חרזמ ,ווָאשטרַאי ןיא .ּבעג (

 ןייא ןופ יבצ םכח ןופ טמַאטש ,עיצילַאג
 + ךופ עלעשעה 'ר ןיּבר םעד ןופ ןוא דצ
 ,ןאמרעגנוי ַא רָאג ךָאנ ,ןרעדנַא םעד
 ןיא תונּברה:אסּכ ןפיוא ףױרַא רע זיא
 טנַאקַאּב רעּבירעד זיא ןוא לטעטש ןייז
 .,"בר רעװָאשטרַאי רעדח נ"א עיצילַאג ןיא
 רפסח ןעװעג זיא רוּביח רעטשרע ןייז

 / +ָאג ,"םיאלּפ םישרדמ לע םיאלפנ םירבד
 ,דנַא .א ם"יּבלמ ןופ תומּכסה טימ טקורד

 ףןַצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז רע טָאה רעטעּפש |
 =רָא ,קינַאטַאּב ,עימָאנָאוטסַא טימ ןּבעג

 .ףיז טייטשרַאפ -- תונושל י עשילַאטנע

 .ןשיגלטּב . ,טענעקַאּבעג?שימייה ַא ףיוא
 :ַעג טינ טָאה לטעטש סָאד רעּבָא ,ןפוא
 ןיא ןקוק לָאז בר ַא זַא ,ןייז גישמ טנָאק
 ןיג ,וויטקַאּפש ַא ךרוד ןייֹרַא למיה
 - =בעטיירק ןוא ןזָארג רעדלעפ ןיא ןּביילק
 טגָאזעגּפָא םיא טָאװ ןוא המודּכו רעצ
 טצעזַאּב ךיז רע טָאה ןַאד .תונּבר ןופ
 סנרפמ ךיז זיא רע ואוו .,גרעּבמעל ןיא
 רעצכעטיירק ןוא ןזָארג ןפיוקרַאפ ןופ
 =עג ענעגייא ןופ ןוא ןקיײטּפַא יד ןיא
 ,שידיי ןוא ק"הל ןיא ךעלכיּב עטקורד

 יד ףיוא ,;לשמל) םידּפסה ,תוחול
 (1918 םָארגַאּפ רעגרעּבמעל ןופ תונּברק
 / ףיוא ויא םירוּביח ענייז ןשיװצ .,וװיזַאא

 . גנוצעזרעּביא עשטייט:ירבע ןַא ןַאהרַאפ
 2רהעל ַאװ ,תולוגס ,ס"ש ןטנעמגַארפ ןופ
 .עשילַאטנעירָא יד ןענרעלרע םוצ ךוּב
 ,"ןעטפירש ןוא ןעכַארּפש

 - =- 1892 1/װ) .מ ץרעג
 ?װַאמ ןושרג ןופ םינָאדװעטּפ (

 רענוװָאק ,לעקיה ןיא .ּבעג .שטיווַאש
 ירא ןרעטלע יד טימ רָאי 7 ֹוצ ,טנגעג
 :עג רָאי 12 זיּב ,עגיר ןייק ןרָאפעגרעּב
 ;לושטנווָא ןַא ןיא ןוא רדח ןיא טנרעל

 ,ילארשי תוסנכי הבישי:רסומ .רעקדָאּבָאלס
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 ןייק ןעמוקעג רָאי 19 וצ ,רימ רעד ןיא
 .,יירערעל טימ ןעמונרַאפ ךיז ואוו ,ענליוו
 ןיא ןָאטעילעפ ןטשרע םעד טקורדעגּפָא

 ,"טַאלּבנעכָאװ רענליווח סניוועל ןַאמּפיל
 טקילײטַאּב ךיז ,עגיר ןיא ןעמוקעג 4
 ךיוא ןוא 81229006 200090ח241 רעד ןיא

 1918 טניז ,עסערּפ רעשיסור רעד ןיא
 ?עװָאס רעשידיי רעד ןיא טעּברַאעגטימ
 רעקידנעטש רעטעּפש .עסערּפ רעשיט
 יר ןופ טסינָאטעילעפ ןוא רעטעגרַאטימ
 סָאד" ןוא "עמיטשסקלָאפ עשידיאז רעג
 2וצ טעדנירגעג גנוטייצ עכלעוו ,"קלָאפ
 רעשידנעלטעל .ןַאמלעה ר"ד טימ ןעמַאז
 =רַאמװ רעקרַָאי=ינ ןופ טנעדנַאּפסערַאק
 רעטקַאנײא:שזרַאש ןייז ,"לַאנרושז ןעג
 זיא "עיצקַאדער ןופ ןטילוק יד רעטניהח
 דנַאלטסע ,עגיר ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא
 יה ,דנַא .א

 ' -- 187. בקעי ןָאצרעג
 יה ןופ טנעדוטס סלַא ,ןלעק ןיא .בעגי
 רע טָאה טעטיסרעווינוא רעגרעּבלעד

 עט ןופ העּפשה רעטקעריד רעד רעטנוא |
 ?ערעטניארַאפ ךיז (עז) יטסיצָאלז רָאדַא
 ירמגל םיא ןַאד זיּב רעד טימ טריס
 רע ןוא ךַארּפש רעשידיי רעטנַאקַאּבמוא
 יד עלעיצעפס ַא טעמדיוועג ריא טָאה
 םעד ןּבעגעג םיא טָאה סָאװ ,עיצַאטרעסי
 ,עיצַאטרעסיד עקיזָאד יד .ר"ד לטיט
 /016 1601960:0606 ט"א טכעלטנפערַאפ
 | ?יסקעל שילַאקיטַאמַארג ַא --5006 ֿפח6

 ןשטייד ריא ןופ גנוכוזרעטנוא עשילַאק
 ,(134 ז"ז ,1902 ,ןלעק) ײדנַאטשַאּב:דנורג
 ןטעּברַא עטסקיטכיװ יד  ןופ  ענייא זיא
 ?כַארּפש רעשידיי רעד ןופ טיּבעג ןפיוא

 ַא ןופ ווּורּפ רעטשרע רעד ,,טּפַאשנסיװ
 ,קיטַאמַארג רעכעלטפַאשנסיו רעשידיי
 שידי עקידעּבעל סָאד קידנענעק טינ
 ,שיװַאלס ןוא שיערּבעה טינ ךיוא ןוא

 - :ַאּבמוא ןּבילּבעג ןגַארפ ךס ַא ןיא .ג זיא

 ,טסגידרַאפ םעד רעּבָא טָאה רע ,ןפלָאה

 ,גרובסַארטש |
 2193001. 14 0000046019006 2106042116 ןיא

 36 ,ב 186 646005006 2001010216 |

 "ץעויהזי

 ךיילגרַאפ ַא טריפעגכרוד טָאה רע סָאװ
 ןוא שטַײדכיוה:לטימ ןוא שיִדיי ןשיווצ
 .ןעגנוָיצַאּב יד ןופ עמעכס ַא ןפַאשעג
 - ןופ ףוס םוצ .ןכַארּפש עדייּב יד ןשיוצ
 / יַאק רעדנוזַאּב ַא רע טגנערּב קרעוו ןייז
 סָאװ ,רצוא:טרָאװ ןשידיי ןגעו לטיפ
 424 ןופ גנומַאטשּפָא יד סיוא טשטייט
 עכלעוו ,רעטרעוו עשידיי עכעלמיטנגייא
  ףעשטייד רעד ןיא רָאפ טינ ןיוש ןעמוק

 ןיא רערעל ַא ,ג זיא טציא .,ךַארּפשי
 ,דנַאלָאה ןיא לוש רעשידיי ַא

 דרַאכיר 8 ,1902 ,"דוי ןיא ,ךַאש סויּבאפ
 4076196ז ?טז 1080-06110221- ןיא ,עװעל

6446 440 5020 5006 

 -.,רעגגיזיימ ,ָא 150 ---43 ז"ז ,4

 . 21500/. ןיא ,יודנאל ,א ר"ד 1408 1902 111

4, 
 ןופ קיײטָאילּביּב ,יָאכָארָאּב .ב 1268--262 זיז

 ,יקצולירּפ תנ 1222 .מונ ,גָאלָאליפ ןשידיי

 ,מ ר"ד {286ש111--41/11 זײז ,"םזיטנאנוסנוקפ
 ,18---17 זײז ,"ןעלּפַאטש , ,ךיירנײװ

 ( --3 26/ט) .מ ינפג)
 ,קָאטשנייוו השמ ןופ םינָאדװעסּפ
 ,רעטָאפ ןייז .עינעמור ,סַאי ןיא ,ּבעג
 עשידיי ַא ןּבעגעג םיא טָאה ,ןפלח לסָאי
 ;ןלוש עשידי ןוא רדח ןיא גנויצרעד
 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז רע טָאה רעטעּפש
 םעד ןעמוקַאּב 1911 ןֹוא גנודליּבטסּבלעז
 ?ינוא רעסַאי ןופ ןיצידעמ:רָאטקָאד לטיט
 ,ץַאלַאג ןיא טריקיטקַארּפ ,טעטיסרעוו
 :גרעקרַאפ ,ןרָאי עטסגניי ענייז ןופ ךָאנ

 ךיז ,ןזיײרק-רעטעּברַא עשידיי ןיא קיד
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ ןדנוּבעגוצ
 .ןציקס טכעלטנפערַאפ 1905 טניז ןוא
 דענַאטעילעפ ןוא םיריש ,ןעגנולייצרעד
 טַאלּבנכָאװ רעטשערַאקוּפ םעד ןיא

 .םיריש ענַײז .ק"שומ ּפ'א
 טקורדעג ךיוא ןענייז ןענָאטעילעפ ןוא
 ,1915 "טכילש לַאנרושז רעסַאי םעד ןיא
 :שינעמור רעד רַאפ טצעזעגרעּביא טָאה
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 ןופ םיריש (ץַאלַאג) 11ג6שגװ רעׂשידיי
 בקעי ,ןעזײר םהרבא ,קילַאיּב ,ץרּפ
 :עגרעביא שידיי ןיא ךיוא ןוא רעּפַארג
 2ַאננוא ןופ ,שינעמור ןופ םיריש טצעז
 :עּפ .א ןופ "לָאטסָאּפַא רעדא א"צ) שיר -

 וָאטנָאמרעל ןופ) שיסור ןופ ,(ימעט

 : .(ןיקשוּפ ןופ ןוא
 -- 1881 24װש/) ףסוי ּבָארג

 .ַאה ןּבעל ,ץעװשלָאּב ןיא .ּבעג (
 ַא ןּבילּבעג ירפ ,עיצילַאג:חרזמ ,שטיל

 :קעװַא ךיז רָאי 12 וצ רע טָאה ,םֹותִי |

 ןירַא דמערפ רעד ןיא סופ ֹוצ טזָאלעג
 .=ַעגֹוצ עמיטש:טלַא רענייש ןייז רַאפ ןוא
 :ַאטס םוצ לרעגניז ַא רַאפ ןרָאװעג ןעמונ
 ןיא .ג טניואוו 1901 טניז ,ןוח רעלסינ
 ,לּפמעט ַא ןיא רָאטנַאק ויא רע ואוו ,ןיוו
 :עגנָא ,ג טָאה טייקיטעט עשירַארעטיל |

 קידנענעק טינ ןוא ,רָאי 22 וצ ןּבױה
 יד רע טָאה ,ןּבײרש שידיי ךָאנ ןײלַא
 טניז ,טריטקיד ןכַאז ענייז טייצ עטשרע
 ,ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה ןַאד
 ?עמַא םעדח ןיא ןציקס ןוא ןענָאטעילעֿפ
 :רָאפװ ,ײרעפּפמעק ןעשידיאז ,"רענַאקיר
 =עדַא ,"ץעויהז רעטשערַאקוּב ,"סטרעוו
 רעײנז רעשיײר ,ףעגרָאמ טוגז רעס
 ,"גָאט/ רעװעקָארק ,"גנוטייצסקלָאפ
 :ָאנַאס ,(ץדנַאסיינ) "גנוטייצ רעצדנַאסח
 - ,"דויח רעלסינַאטס ,"דניירפ:סקלָאפײ רעק
 :געגרָאמ רעניווח ,"טסָאּפנעגרָאמ רעניווז
 ןיא רעּבָא טּפיוהרעד ,,דנַא ,א "גנוטייצ
 רעד ןיא ךיוא ,"טַאלּבגָאטח רעגרעּבמעל
 ַא םרָאפכוּב ןיא .עסערּפ רעשידיי:שטייד
 רעדליּב ןוא ןקסערָאמוה ,ןציקס גנולמַאז
 (תונורכזסגירק ןוא ןיוו ןופ ,לטעטש ןופ)
 ,לקיה .מ ג"פ) "ןעטפירש עטלעמַאזעגע ט"א
 ךיוא טָאה ,ג ,(125 ז"ו ,1919 ,ןירּב--ןיוו
 ,קיזומ ןוא טסקעט טימ רעדיל טסַאפרַאפ

 רעיירפ רעדע ןופ רעדנירגטימ ןעוועג
 ?גנַאזעג ןשידיי ןוא "עניּב-סקלָאפ רעשידיי
 . ,רעטַאעט ןרַאפ ןּבירשעג ,ןיוו ןיא ןייארַאפ

 ,"עמיטש עשירַאט-
 ןוא טסנוק רַאפ ה"מז ַא טױיטקַאדער
 ֲא ןוא (1922) "ןעניגַאּב/ ט"א קיטירק

 ---1892 3/0) ןימינּב דרַאּבָארג
 ?צָאלּפ ,קצנערש ןיא .ּבעג (|

 םינּבר ןופ החּפשמ ַא ןיא ,טנגעג רעק
 ;תיֵּב ,רדח ןיא טנױעלעג ,שדוק:ילּכ ןוא
 רעד ןיא ןוא בר ןשיטָאטש םייּב ,שרדמה

 זיא רעטָאפ ןייז ואוו ,הבישי רעװָאקַאמ|
 חלושמ רעטעּפש ןוא) הבישי:שאר ןעוועג
 ךיז זױה סױעטַאפ ןיא ךָאנ ,(רעריא
 ןוא חףעשיעהּבעה רעד טימ טנעקַאּב

 ?ילעג רָאי 14 ֹוצ ,רוטַארעטיל רעשידיי
 :עג ןגעװ רעטעּברַא רַאּפ סעיצקעל טנע
 ?עטיל עשיערּבעה ןוא עשידיי ,עטכיש

 15 וצ ,וו"זַאא םינינע עלַאיצָאס ,רוטַאר
 ןיק הבישי רעד ןופ ןפָאלטנַא רָאי
 טרָאד גנַאל רעּבָא ,ןרידוטש דנַאלשטייד
 קעװַא 1910 ,ןּביילּברַאפ טנעקעג טינ
 ןיא רעטָאפ ןייז ואוו ,עקירעמַא ןייק
 :ַאנמיג ַא עקירעמַא ןיא טכוזַאּב ,בר ַא

 ?רעניּבַאר ַא ןיא טנרעלעג רעטעּפש ,עיז
 :ינוא טקידנעעג טצעלוצ ןוא רַאנימעס
 טריציטקַארּפ ,טסיטנַאד סלַא טעטיסרעוו
 ןעמָאנ ןטריטּפָאדַא ןרעטנוא יינ ןיא
 טײקיטעט עשירַארעטיל ,סטרעּבָא ר
 ןגעװ ןעלקיטױַא טימ 1915 ןּבױהעגנָא
 :ַארעטיל ןוא עכעלטפַאשלעזעג עשידיי

 ?ףוׁשֹז עשינַאקירעמַא ןיא םינינע עשיה
 106 2000 06 טסס16ז14 יו ,ןלַאנ

 וצ ןּבױהעגנָא שידיי ,דנַא .א ץסזטזו
 :רַאפ ןַאד טניז ןוא 1921 טשרע ןּביײרשי

 =רַא עשיטיחק ייר עצנַאג ַא טכעלטנפע
 רעּביא טּפיוהרעד ,סעיזנעצער ןוא ןעלקיט
 רעשידיי רעגנוי רעד ןופ חעייטשרָאפ יד
 רעּביא ךיוא ,עקירעמַא ןיא רוטַאײעטיל
 ןוא רוטַארעטיל ןופ ןעמעלּבַארּפ יד
 :געט רעד ,"רעדעפ רעד/ ןיא טסנוק

 סנעזַײה ,.א ,יןגעװא ,"טייצ+ רעכעל

 :עלָארּפ ידו ,ׂש ,א ,פ/ ,"שידיי?ייגח

 ,דנַא ,א "טפנוקוצח
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 רוטלוק ןוא טסנוק ר רַאפ .לַאנױושז;שדֹוח
 *צעל ,רעט:2 רעד ;1922) "םעטָאק ט"א
 עיצקַאדערטימ רעד יב ,רעמונ ,חעט
 ,(רעּפניײװ .ז ןֹוא ןױעּפלַאה ,ל .מ ןופ

 :וטש עשיטילַאנַאָאכיסּפ/ :די:בתּכ ןיא
 ,"רוטַארעטיל רעשידי רעד ןיא ןעיד|

 .עטיל רעשידי רעד ןיא םזילַאוסנעסװ
 :ףעּביא ךױא טָאה .ג ,דנַא ,א ?רוטַאר

 ןופ ןעייסע ייר ַא שילגנע ףיֹוא טצעזעג =
 | יקסװָאלטישז םייח ר"ד

 ירשּתזיי) קחצי:ןרהא יקסנעזדָארג
 ?קעװ ןיא ,בעג (=- -- 1
 ,רעטָאפ ןיײז .טנגעג רענװַאק ,עינש

 ןופ רעדורּב ַא ןוא בר רעיוויא ןופ ןוז ַא
 ןײלַא טָאה ,.ג רזוע:םייח 'ר ןואג םעד
 ךיז רעּבָא ,תונּבר ףיוא תוכימס טַאהעג

 ףמֹוא רעד ּבילוצ ,רחסמ טימ ןעמונרַאפ |
 ןקידלטעטשניילק םעד ןופ טייקיטכיזרָאפ
 .ךָאנ ןּבעל םוצ םיא ןעגנערּב םייּב אפור
 .טימ קידנעטש ןּבילּבעג -- טרוּבעג רעד
 רָאי 3 וצ ןַאגרָאדיײר םעד ןיא םֹומ ַא

 ,עגליוו ןיא ןרעטלע יד טימ טצעזַאּב ךיז |
 ףָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 13 זיּב
 צ ,עיזַאנמיגָארּפ ַא טכֹוזַאּב רָאי רָאּפ ַא
 דיל עטשרע סָאד טקורדעגּפָא רָאי/ 17

 1910 ,"גנוטייצ רעשידיאק רענליוו רעד ןיא
 ןּפרעװטנַא ןיא ,דנַאלסױא ןייק קעװַא
 :עג ,ןטנעמיד ןפיילש טימ ןעמונרַאפ ךיז
 2נייצ עקיטיָא יד ןיא רעטעּברַאטימ ןעוו

 ,"ברעמ רעד" ןטפירש . ,"ןרעטש רעד;

 :נָאל ןיא ,"טנעדוטס רעשידוי רעדח
 ןופ ר"א טרָאװ עשידיא סָאדח רענָאד
 :נעכָאװש רענעגַאהנּפָאק ,ַאקרָאװעיװ .א

 רעד ןופ רעדנירגטימ ,,דנַא ,א "טַאלּב
 ,ןּפרעװטנַא ןיא "רוטלוקח טפַאשלעזעג
 ךיז ,ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ 3

 ןעגנוטייצ עקיטרַא יד ןיא טקילײטַאּב |

 תעשּב ןוא "ןרעטש רעדא ,"גָאט רעדא

 ,"קלָאפ סָאדח ןוא יידניירפ רעדח--המזלמ
 } =סגנילהירפז ט:;לּב*חסּפ ַא ןּבעגעגסױרַא

 ,עניַארקוא ןופ ןעגנוטייצ|
 5עדָא ,"טייצ עיינז ןוא "גנוטיײצסקלָאפח
 ,"ןעּבעל רעזנואז רעס

 יןיגעינָא

 ןופ עיצַאוקַאװע רעד ךָאנ .יןעטייוק
 טימ טצעזַאּב ךיז ןסור יד ךרוד ענליוו
 / ואװ ,וַאלסָאנירעטַאק ןיא ןרעטלע יד |

 ---קילגמוא סיורג ַא ןעשעג 1916 זיא םיא |
 ןטינשעגּפָארַא םיא טָאה יַאװמַארט רעד
 עיצולָאװער:ץרעמ רעד ךָאנ .סיפ עדייּב
 . עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיז

 רעוועיק יו

 ?ל עיינ סָאדח |

 :ײצ רעשידיי רעװַאלסָאנירעטַאק ַא ,יןעּב
 :טסנוקח  ,"טפנוקוצח ּב"מז יד ןיא ,גנוט
 ,דנַא .א (וַאלסָאנירעטַאק) ײּפערטח ,"גניר

 .רַאפ "סדמערפז ךוּבלמַאז רעװקסָאמ ןיא |
 ַא טכעלטנפע
 .,וועשטויט ,טנָאמלַאּב ,ןוסמַאה ,עגנייה ןופ

 ' רעדיל עטצעזעגרעּביא ייר ַא

 ,דנַא .א עטעג ,ןיקשוּפ ,וָאטנַאמרעל
 רַאפ ,ענליוו ןייק .ןעמוקעגקירוצ 121
 ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולייצרעד טכעלטנפע
 טרידנָאּפסערַאק ,עסערּפ רעקיטרָא רעד ןיא
 רעמוז טניז ,"רעטעלּב ,טילח ,"טנייהח ןיא
 ?ײצ רעגיליּב ַא ןופ רָאטקַאדער 4
 ?רַאפ א"צ ואוו ,"רעירוק:טנוװָא רעדח גנוט
 ."לורפ ידח ןַאמָאר-דנוש ַא טכעלטנפע
 .ט"א רעדיל גנולמַאז ַא :םרָאפכוּב ןיא

 .ד"ז ,1914 ,עגליוו) "ןעגנַאלק עמַאזנייאז |
 ןייארַאּפ ןופ ג"פ) "ןּבעלײ ןַאמָאר ַא ;(40
 . ןטסילטנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ
 המדקה 1ש122 זיז ,1923 ,ענליוו ןיא
 טסרעלוּפָאּפ ןייז -- .(טילַאש השמ ןוֿפ

 טרעדלישעג טרעוו סע ןכלעוו ןיא ,קרעוו
 .ַא ןופ דנַאטשוצ רעשיגָאלָאכיסּפ רעד
 יא טצעזעגרעּביא .עקילַאק ַא ןשטנעמ
 םעד ןוא ?עװַאטלָאּפײ עמעַאּפ סניקשוּפ
 .ןיִגעינָא ינעגוועיא ןזרעפ ןיא .ןַאמָאר

 עט52 ;1919 ,װָאקרַאכ ,"שידיא! ג"פי)
 / ןיקצעלק .א .ּב ג"פ רענליוו עגַאלפיױא
 / ינעגוועיז ןופ גנוצעזרעּביא יד ,3

 / =צג טצינעגסיוא ךיוא זיא
 םעד ןופ גנוריפפיוא רעד רַאפ ןרָאװ
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 1923 ענליו ןיא ערעּפָא סלַא קרעװ
  "גנוטייצסקלָאפפ רעװעשרַאװ רעד רַאפ

 ןַאמָאר סנָאדנַאל קעשזד טצעזעגרעּביא
 | ,"ןעדיא ןיטרַאמחװ

 -- 1892 1/טזוװ) סחנּפ דרַאּבוַארג
 ,װעשטַאכָאס ןיא .ּבעג (=

 ,טנגעג רעװעשרַאװ
 ?ץלָאה ַא ןוא רעציזַאּבסטוג ַא ןופ עילימַאּפ
 - ,הווצמ:רּב זיּב רדח ןיא טנרעלעג ,רחוס
 29 עטַאװירּפ ייב םידומיל ענײמעגלַא

 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז זייוולגנִיי ,רער
 ןיא טּבעלעג 08 -- 1905 ,גנוגעװַאב:צ"פ
 ןעמונרַאפ ךיז--י"א ןיא 1911 ,דנַאלסיױא
 ,סעינָאלָאק יד ןיא טעּברַאדרע טימ
 פא ךיז ,ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ 2
 ןופ קרעװ יד ןעלמַאז טימ ןּבעגעג
 ןעגנולמַאז עטשרע יד ,רָאלקלָאפ ןשידיי
 :ַארעטילװ ה"מז יד ןיא טכעלטנפערַאפ -

 ןוא (רעדילרעדניק) "ןעטפירש עשיר
 ,(1912 ,עשרַאװ) ?טייו ןוא טנעהָאנז
 .ב"מז םענעּבעגעגסױרַא ,ג ןופ םעד ןיא

 :סעּביל) ןַאמשירפ ,ד ןופ ייליּבי םוצ
 ,ב"מז סיקצולירּפ חנ ןיא ךיוא ,(רעדיל
 רעשיסור רעד ןופ טריטסערא 5

 ?עגַארכַאװ

 2עקלעפַאּב רעשידיי רעד רעּביא ײמרַא

 רַאּפ םורַא םישדח 7 ןיא טײרפַאּב ,גנור

 יד ףרוד ןליוּפ ןופ עיצַאוקַאװע רעד
 עסיורג טריפעג טסלָאמַאד טניז ,ןסור
 2עג ,דלַאװ טימ טּפיוהרעד ,ןטפעשעג
 יא ןעװעג ,דנַאלסיױא ןיא טפָא טּבעל

 :לטַאמַארד ןוא רעשיטסַאלֿפ רַאפ טּפַאש |
 ,עשרַאװ ןיא "עזומ יד; טסנוק רעש
 1923 ג"פ םענעגייא ןייז ןיא ,19--6

 ַא דליװנַאװ ,מ ןופ ר"א ןּבעגעגסיױרַא
 :ַאליפ ןוא רָאלקלָאפ רַאפ ּב"מז סיורג
 זיאס ואו) 'ןעדוי זנוא ייּב? עיגָאל
 ייל 133 ןופ עיצעלָאק ןייז טקורדעגּפָא

 .רעשידגנתמ ַא ןיא

 ןּבעג

 ,ןענָאזרעּפ עסיוועג |

 . ןלַאירעטַאמ ןעלמַאז רַאפ
 רעשיסור רעד ןופ ןתוירזכא יד ןגעוו

 =ןסַאג ,ןטנַאטסערַא ,םיבנג ןופ רעד
 ןוא ("םוהּת ןופ ןעגנַאזעג+ ט"א ןעיורפ
 יד ףיוא; ט"א ךוּב שיטסירטעלעּב ַא
 ,(320 ז"ז ,1925) י"לארשי:ץרא ןופ ןגעוו

 --1874) ןבואר יקסווָאנַארג
 ,ָאװַאלוצָאגעלַאװ ןיא ,ּבעג (

 טנרעלעג רָאי 14 זיּב ,ּבוג רענָאסרעכ
 ןײק ןעמוקעג רָאי 18 וצ ,רדח ןיא
 רעכעלנעזרעּפ רעד רעטנוא  .סעדָא
 =נָא ןישטשָאמַאז לאיטלּפ ןופ העּפשה
 =עגסױרַא ןוא רעדיל ןּביירש וצ ןּביוהעג

 רעדװ ט'א יײז ןופ גנולמַאזַא
 רעגיטניײה רעד ןופ לעגיּפש רעגיטכיר
 - ,סעדָא) "עטכידעג עשיטסירַאמוה ---טייצ
 םעד ןופ ןגיוצעגניײרַא 54(,  ז"ז ,5
 שטיװָאלװַאּפ קרַאמ טסילַאנרושז ןשיסור
 - ,גנוגעוַאּב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא
 ןיא טעלפמַאּכ ַא 1900 ט?עלטנפערַאפ
 קָאלג רעשיטסינויצ רעדע ט"א ןעמַארג
 רע ואװ ,'ןעטסינויצ ערעזנוא רעדָא
 ןוא םזינויצ ןשיטילַאּפ םעד ןָא טפיירג
 ןגעק סױרַא ףרַאש סרעדנוזַאצ טערט

 יד סיוא ןצינ סָאװ
 ,ןקעװצ עשיטסירעירַאק רַאפ גנוגעװַאּב
 יד ןוא חבש םעד רַאפרעד טנידרַאפ
 .ןוא יקצעניל ,י ,י ןופ טפַאשדניירפ
 =יסבוס טָאה רעכלעוו ,תוילגרמ השנמ

 -ארּב רעד ןופ עגַאלפיוא עט:2 יד טריד
 יו יו םעדכַאנ ,(1901 ,עשרַאווו רוש
 טקיטשיגרַאפ ןוא טפיוקעגּפָא זיא עטשרע
 ךרוד .סרענגעק עניז ןופ ןרָאװעג
 / +=רַאֿפ וצ ןעגנואוצעג תופידר ערעיז
 ואו ,עשרַאװ ןייק קעװַא ,סעדָא ןזָאל
 בקעי ,ץרּפ ,ל .* טימ טעדניירפאּב ךיז
 ' :טגסיוא 1904 .,ןעזייר םהרבא ,ןָאזעניד
 ?ַאס טקורדעג .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװ
 =רַאפ ןיא רעדיל עשיריל ןוא עשיריט
 רעדח יו ,ןּבַאגסױא רע-י"נ ענעדייש
 ,"רעצעּביק רעד, ,"רערהיפ רעד, ,"גָאט
 :יטַאס ןוא רָאמוחח ּב"מז ,"סדנוק רעדא

(20) 
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 ידו ,"טפירשנעכָאװ סרעללימז
 ןעװעג זיא רע רעכלעוו ןופ

 "ער
 ,"רעדעפ
 ,רעדנירג יד ןופ רענייא
 ייקצעניל .י ,י ןגעוו תונורכז

 -- 1891 20/װא השמ סָארג

 2ַאג-חרזמ ,וװַאלסירָאּפ ןיא .ּבעג (
 זיּב .עילימַאפ רעשידיסחַא ןיא  ,עיציל
 ךָאנרעד ,רדה ןיא טנרעלעג רָאי 2
 רָאי ןט:18 ןזיּב
 .ןוא הבישי .ןיא
 ןיא ךיז רַאפ
 . =ייצכיילג ,זיולק
 :עגּפָא ךיז קיט
 :ײמעגלַאטימ ןּבעג
 סלַא גנודליּב רענ
 ןוא טקַאדידָאטװַא
 2כרוד רעטעּפש
 .ןיוו ןיא סרוק ןלַאיזַאנמיג םעד טכַאמעג
 ןופ רָאטקַאדערטּפױה ןעוועג 208
 ?רָאמ רעניווש רעכעלגעט רעשידיי רעד
 2רָאמ עשידויש --- רעטעּפש) גנוטייצנעג
 טכעלטנפערַאפ א"צ ואו ,(?טסָאּפנעג

 ןוא עשירַארעטיל ףיוא ןעלקיטרַא ייר ַא
 םולש ןגעװ ךיוא ,סעמעט עלערוטלוק
 ,ןײּבשריה ,ץרּפ ,ע"ש ,יקסניּפ ,שַא
 רענייא ,וו"זַאא רעטַאעט ןשידיי ןגעוו
 ןופ רעטעּברַאטימ עטסטנעָאנ יד ןופ

 --"קיטירקח לַאנרושז-שדוח סגרוּבליז ,מ7
 א"צ טכעלטנפערַאפ 'ג -- 'א ה"ה יד ןיא |

 :עלּבָארּפ-םרָאפח גנולדנַאהּפָא עשיטירק ַא

 = ?רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמ

 ןשידיי ,ליטס ןשידיי ןופ ןגָארפ ןגעוו
 :רוטלוק ןשטייד ןיא םזילַאוטקעלעטניא
 סקופ ,מ .א טימ ןעמַאזוצ 1924 .טיּבעג
 רוטַארעטילװ גנולײטּפָא יד טריטקַאדער
 ידװ טַאלּבנכָאװ םעד ןופ "טסנוק ןוא
 3 ַא ֹויולּב סױרַא) 1924 ןיוו ,"טייצ עיינ
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,(םישדח
 ,"גָאטח יװ ,עסערּפ רעשינַאקירעמַא?שידיי
 רעגַאקיש ,?טירשטרָאּפז ,"סטרעוװרָאפװ

 --די:בתּכ ןיא

 ?ידיאפ רעיפלעדַאליפ ,"רעירוק ןעשידיא
 ,ןעיטַאּבמַאס/ ב"מז ןיא ,"טלעוו רעש
 =עגנָא ,("טעטילַאנַאּב ןוא ליטס) עגיר
 רעד וצ לקיטרַא:ריפנײרַא ןַא ןּבירש
 ןיא םירפס=רכומ עלעדנעמ ןופ עיגָאלַאטנַא
 ג"פ) "םירטפנ ףניפח עּבַאגסױא רעד
 רעקידנעטש .(1920 ,ןיוו ,"לַאװקא רעד

 ואוו ,"טפנוקוצ רעדח ןופ רעטעּברַאטימ
 רוטרַא ןגעוו ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ
 ןַאמרעסַאװ בקעי ,(41/ ,1922) רעלצינש
 ,(411 ,1924) טנַאק לעונַאמע ,(1! ,1924)
 ידי רעד ןיא ןעהטרעוו ןוא רעטרעווז
 ,טסינרעדָאמ רעד --- רוטַארעטיל רעש
 "רעקיטירק רעד ןוא ןַאמָאפַארג רעד
 םוצ גנַאגנײרַא רעד" ןוא (וא ,1922)
 ,1923) רעגינ .ש וצ רעפטנע ןַא--"סָאַאכ
 "רעטעלּב עשירַארעטילװ יד ןיא ,(1ו8
 ןעלקיטרַא עירעס ַא טקורדעגּפָא א"צ
 רוטַארעטיל רעשידיי רעיײנ רעד ןגעוו
 ,"ושל:םוטש ןוא דנוש ,טסנוקא ט'א
 רעדע לַאנרושז = שדֹוח רע:"נ ןיא
 רָאמוחז ןגעוו ןעייסע עשיטירק---?לזניא
 טייקילייהז ןגעוו ןוא "הרוחש = הרמ ןוא
 :עטיל רעשידיי רעד ןיא טייקשידיי ןוא
 יַאּב ,ןעלקיטרַא עשיטירק ענייז ,?רוטַאר
 יד ןּפמעקַאּב וצז ןכוז סָאװ ,יד סרעדנוז
 / ןופ טײקיטסײג-ָאדװעסּפ עזעיצנעטערּפ
 2ײז ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעגנוי רעד
 ליטס ןשימעלָאּפ ףרַאש ַא ןיא ןּבירשעג ןענ
 רעפטנע ןַא ןפורעגסױרַא א"צ ןּבָאה ןוא
 ןוא טלַאװ לקיטרַא ןייז ןיא רעגינ .ש ןופ
 ,(8 ,1923 ,"טפנוקוצפ) "טסנוק ןיא יינ

 ( -- 1895) ילּתֿפנ םָארג
 ןיא ,עיצילַאגהרזמ ,ײמָאלָאק. ןיא ,ּבעג
 טימ טרעקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,החּפשמ ַא
 עדייז:רעטלע ןייז ;ר ,וועטיק ןושרג 'ר
 רעד ןעװעג זיא דצ סרעטומ רעד ןופ
 קקוחמװ לעּב רעד ,בר רעגרעּבמעל
 טימ ןרָאפעגרעּבירַא רָאי 3 וצ ,"הדוהי
 ךיז ואו ,דלַאװ ַא ןיא ןרעטלע יד
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 רעד רעטנוא ןוא םידמלמ ייּב ןגיוצרעד
 ןקידארומ ַא ,רעטָאּפ םעד ןופ תחגשה
 רעד וצ טַאהעג ּביל טָאה סָאװ ,דיסח
 יד ןופ ,ןדיי עטוג ןופ תוישעמ ןלייצ
 :רָאפ ןטנװָא יד ןיא ;םינָארַאנ רעמלעכ
 להקײ םעד רעטומ רעד רַאפ טנעיילעג

 ?רעדנואוו ,"םילודגה השעמק ,"םידיסח |
 עקידרעצײרג יד ןופ תוישעמ עכעל
 םעד טימ ןרָאפעג רָאי 6 וצ ;ןעלכיּב
 :ּפָא ןַאד .ןיּבר רעװַאקטרַאשט םוצ ןטַאט
 טגרעלעג ואוו ,ײמָאלַאק ןייק טריפעג
 עשטייד טנעיילעג ,לוש ַא ןוא רדח ַא ןיא
 :יערּבעה ,רעכיּב
 :יִל :רעדניק עש
 :עג ,רוטַארעט
 ענעגייא ןּבירש
 2יֵל ןוא ךעלהשעמ
 ןקידנע ןכָאנ .רעד
 טכוזַאּב לוש יד
 טייצ עסיוועג ַא
 -- ץיזַאנמיג יד
 ןבירשעג ,רעטָאפ ןופ ןליו םעד ןגעק
 עמארד עשירָאטסיה ַא ,רעדיל עשטייד

 ןעמונעג ךיז 1910 ,ןעמַארג עשידיי ןיא
 קעװַא 1913 ,יירעצעז עשיליוּפ ןענרעל
 ,טעטש ןוא רעדנעל טכוזַאּב ,םייה רעד ןופ
 רעטעפ ַא וצ ןרָאפעגקעװַא עילַאטיא ןופ
 :עגּפָא ואו ,עדַאנַאק ,לַאערטנָאמ ןייק
 רעדענעקפ ןיא רעדיל עטשרע יד טקורד
 םישדח 3 ןיא ,ןיניירּב .ר ןופ ר"א ײרעלדָא
 =עלטע ואוו ,יינ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא םורַא
 רערעל ַא ןַאד ,רעצעז ַא ןעוועג רָאי עכ
 2עג רָאי רָאּפַא ,ןלוש עשידיי יד ןיא
 יד ןופ רענייא .עיפלעדַאליפ ןיא טגיואוו
 :נוי רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסנעעזעגנָא
 ךיז ,עקירעמַא ןיא קיריל רעשידיי רעג:
 ,י,ש ,א .פ+ ןיא רעדיל טימ טקילײטַאּב
 סָאד , ,"סדנוקי ,"רעפּפמעק ןעשידיא
 ,"רעדעפ יד ,"טפנוקוצח ,"קלָאּפ עשירדיא

 ?םירשע ּב"מז יד ןיא ,?טרָאװ סָאדא סרעצעז

 יד ןיא ,"ןייא טלעוו סיוא טלעווק ,"ןעט

 =וװ ,"סנַאסענערק ןוא "טייצח רענַאדנַאל

 - רַאפ טצעזעגרעביא .ווװײזַאא "קיסירקח רענ -

 סענײה ןופ עּבַאגסױא רעשידיי רעד
 (1917 ,י"נ ,"שידיאװ ג"פ ןופ) קרעוו
 ןוא רעדיל ,ןסנַאמָאר ,"רעדליּבמיורטח
 =יינ/ ןוא "רעדיל ןופ ךוּבח ןופ ןדַאלַאּב
 ;יל טצעועגרעּביא ךיֹוא ,"גנילירפ םע
 דרַאכיר רעטכיד עשטייד יד ןופ רעד
 =ריּב ,עטעג ,לַאטסנַאמּפָאה ַאגֹוה ,לעמעד
 .פםיד רענַאקירעמַא ןופ ,,דנַא .א םיֹוּב
 ?רַא םעד ןופ ,סרעטסַאמ יל דרַאודע רעט
 ייווצ ןַארּביג לילַאק רעטכיד ןשינעמ
 ןוא ך מס ?סז61ט1061 ךעלהשעמ ךעלכיּב

 =רֹושז ןיא טכעלטנפערַאפ) 1046 2140:

 המלש 'ר ןופ ,("דנַאלרעדניקח לַאנ
 ךוּב סגרוּבזניג ר"ד רַאפ) לוריבג ןבא
 ,("רעטלַאלעטימ ןופ רעקנעד ןוא ןעטעָאּפז
 טקורדעג לײט םוצ) רעדיל עשינָאּפַאי
 ,("סיוא טלעװ .ןייא טלעװח ּב"מז ןיא

 ?פַאה-רעּב דרַאכיר ןוא "םירישה ריש
 "םולח סבקעיז עמעָאּפ עשיטַאמַארד סנַאמ
 םרָאפכוּב ןיא ,(1924 ,?טפנוקוצ? ןיא)
 ,"רעייפז ג"פ) "רעדילח :טכעלטנפערַאפ
 94 -- "ןעמלַאסּפװ ,(121 ן"ז ,1920 ,י"נ
 ,"ַאקירעמַאז ג"פ) רעדיל עקיזרעפריפ
 ַא -- "רעטייר רעסייוו רעדע ,(1919 ,יינ
 ,1925 ,"עקירעמַאװ ג"פ) רעדיל גנולמַאז
 עקינייא ןּבעגעגסױרַא טינ ךָאנ ,(111 ז"ז
 ,"תושעמח ,"ןדייא יו ,רעכיּב ערעדנַא
 ,"טכַאב ןייא ןוא טנזיוט ןופ תושעמח

 - =- 1870) דלָאּפָאעל גרעּבסָארג
 סלַא ,שעינעלעּב ןיא .ּבעג (

 ןיא טנרעלעג ,ג רשא רעניּבַאר ןופ ןוז
 ןיא ,תונּבר ףיוא הכימס טַאהעג ,תובישי
 :ָאטװַא ןַא ןעוועג גנודליּב רעכעלטלעוו
 =ָאּפ יד ןקרַאטשרַאפ וצ ידֹּכ ,טקַאדיד
 =ײמעגללַאװ רעטשעּפַאדוּב רעד ןופ עיציז

 ?ָאטרא םעד ייּב "גנוטַײצ רעשידיי רענ
 =עגסיורַא ריא טָאה ,םוטנדיי ןשיסקָאד
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 ןדַאלעגנייַא 1892 לירּפַא ןַאירוּב .מ רעּב !
 גנוטייצ רעד ןֹופ רָאטקַאדער סלָא ן-ג
 טניז ,לייטנערהע סרוקיּפא םעד טָאטשנָא

 רעד ףרוד ןעגנואווצעג ;ג טָאה 1893 =
 ןעשידייש סשוּבנרָאד ןופ ץנערוקנָאק
 גנוטייצ יד טלדנַאװרַאּפ ,,"טטַאלּבסקלָאפ
 ,(גָאטנוז ןוא תּבש ץֹוחַא) טַאלּבגָאט ַא ןיא
 ןשיסקָאדָאטרָא = לַאקידַאר ןיא יז טריפעג
 ךיוא ןרָאװעג - זייווכעלסיּב ןוא טסײג
 נָא ,גנוטייצ רעד ןופ רעמיטנגייא רעד
 ןּבעגסיױרַא יִז טווּורּפעג המחלמ ּביײה
 טינ ךיז טָאה סָאד רעֹּבָא ,גָאטנוז ךיוא
 ןגיוצעגנײרַא ךיז המחלמ תעשּב ,טלָאצַאּב

 - ?געעזסיוארָאפ ,ןוא ןטפעשעג ערעדנַא ןיא
 ?רַאפ ןכַאנ ןרָאגנוא ןֹופ גנולייטעצ יד קיד
 טפיוקרַאפ 1918 ףוס ,גירק םענעריול
 וצ רעּבירַא ןַאד זיא עכלעוו ,גנוטייצ .יד
 ר"א עיצַאזינַאגרָא רעשיטסיחרזמ רעד
 --לעּבָאצ (ץירָאמ) םוחג?השמ ר"ד ןופ
 :סינויצ רעד ןופ רָאטקַאדער ןקילָאמַא
 --שטיװָאּבעל דלָאּפָאעל ,"טלעווח רעשיט

 :רַאפסדנַאל ןשיטסיחרזמ ןופ טנעדיזערּפ |
 1919 2901 םעד .,ןריּפש יבצ ןוא דנַאּב -

 "גווטײצ עשידיי ענײמעגללַא, יד זיא
 ?גטַאר רעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא
 ןוא ןַאגרָא רעלענָאיסעפנַאק טלַא טכַאמ

 ףיֹוא .ןרָאװעג טײנַאּב טינ רעמ זיא-ןוא
 ןופ רעמונ:לבוי ַא סױרַא זיא 1917 חסט

 יראה 30 ריא טעמדיוועג .,גנוטייצ רעד -
 רעקירעי:25 רעד ןוא ץנעטסיסקע רעק
 ןופ .ג ןופ טיײקיטעט רעלעגָאיצקַאדער
 .גנוטייצ ןייז ןיא ן.גנוצעזרעביא ענייז
 יאבכוכ-רּב/ םרָאפכוּב ןיא סיֹורַא ןענייז

 טעּברַאַאּב ,"ןָאיטיזיװקניא עשינַאּפש, ןוא
 ,1901 טשעּפ ,ןַאמהעל ךָאנ שטייד:שידיי ןיא

 ,"טפנוקוצ , ,ןריּפש יבצ
 ,דלַאװנירג דלָאּפָאעל ןוֿפ ןעגנול -

 ( --1860 חמלש קילנסָארג !
 :ַאּפ רעשידיסח ַא ןיא עשרַאו ןיא ,ּבעג

 ה ןכַאז עטשרע ענייז ,עילימ

  ;ׁ/ ,2מיטטײ* 

 +עג ךיז ןּב

 .יהריפצהז ,"ץילמהז ,"ירבעה; ןיא טקורד
 .עשיליוּפ ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה
 גנַאלנרָאי קידנעמענרַאפ ,ןטפירשטייצ
 / רעשידיי רעד ןיא עלעטש ענעעזעגנָא ַא

 ןענַאטשעג רע זיא ,עשרַאװ ןיא ענימג
 :בוא רעּבָא ,ןרָאטַאלימיסַא יד וצ טנעָאנ
 .=ידרָאּבוס ןייז ןופ גנוקריוו רעד רעט
 טגעלפ ,ץרּפ ,ל ,י ,ןטמַאַאּב:ענימג ןטרינ
 ףא ןּבײרש טײצ וצ טיײצ ןופ רע
  סנצרּפ ןיא טכעלטנפערַאּפ ןוא שידיי
 ןוא רוטַארעטיל ,"קעטָאילּביּב עשידויז
 ןיא ךיוא ,ךעלטעלב-בוט:םוי ,"ןעּבעל
 רעטסגיצנַאװצ רעדע ּב"מז סנעזייר .א
 =ייצרעד עלעניגירָא -- ?טרעדנוהרהָאי
 ,ה א"צ ןעגנוצעזרעּביא ןוא ןטגנול
 שָאנוי סנעמעלק ,"ןיּבור הוחק סיקסנָאקָא
 ,דנַא ,א "רעדיינשספרָאד רעד; סַאש

 --1882) קירנעה ןַאמטָארג
 יסַא ןַא ןיא ,עקָארק ןיא ,ּבעג (

 :ָארק טקירנעעג ,עילימַאפ עשירָאטַאלימ
 ,ירוי ר"ד סלַא טעטיסרעווינוא רעוועקי
  ?ָאס רעשידי רעד ןיא .טקילײטַאּב ךיז
 ןיא גנוגעװַאּב חעשיטַארקָאמעד:לַאיצ
 :ָאס םעדװ ןיא טעּברַאעגטימ ,עיצילַאג
 א ןּבעגעגסױרַא 1905 ,"טַארקָאמעדלַאיצ
 .ַא -- 1906 ,יֵ? רימ ןעליוו סָאװח יױושָארּב
 ."עיצילַאג ןיא םזידנוּב חעדח רושָארּב

 ףעשידי רעד ןופ קעװַא 1908 טניז
 ןיא טצעזַאּב ךיז ,גנוגעװַאּב:רעטעּברַא
 ןעועג המחלמ:טלעװ רעד תעשּב ,ןיוו
 ,ןלױּפ ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעשימָאנָאקע
 .עשיכיירטסע זנַאּב ַא ןּבעגעגסיױרַא 6
 ןופ גנודנירג רעד ךָאנ ,קיטסיטַאטס
 ךיפ ףעש ןעועג ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא |

 ,טמַא ןשיטסיטַאטס

 --14 26/ ) רימיראלוו ןַאמסָארג
  +ןק ,קוירמעט ןיא .בעג (| |

 פא ןיא ,זאקוואק:ןופצ ,טנגעג רענַאּב
 =וִוַאַּביל ,?רעװעיאלָאקינ; ןופ עילימ

 ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,םידיסח רעשט |
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 ַא דיי ַא ,רעטָאפ ןטימ ארמג ךָאנרעד
 קוירמעט ןיא בר ןוא טחוש ,ןדמל
 :ליּב עניײמעגלַא ,(שטרעק ןיא רעטעּפש)
 רעשיטָאטשװ רעד ןיא ןעמוקַאּב גנוד
 ,שטרעק ןיא עיזַאנמיג רעד ןיא ןוא "לוש

 ןיא טרידוטש רָאי יירד יז ןקידנע ןכָאנ |
 . ןיא לושכיוה רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעד
 ?ינוא רעסעדָא ןיא רָאי ַא ןַאד ,ןילרעּב
 טעטלוקַאפ ןשידירוי ןפיוא טעטיסרעוו
 :רוּברעטעּפ ןיא רָאי ןּביז רעטעּפש ןוא
 ןטצעל םעד רעּבָא ,טעטיסרעווינוא רעג
 :רושז ,ןּבעגעגּפָא טינ ןעמַאזקע:הכולמ
 --1904 ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשיטסילַאנ
 ?םורד ןופ עסערּפ רעשיסור רעד ןיא 06
 ,סץספ ןוא ?ֿפשפ ןיא ךיוא ,דנַאלסורי

 :ירעט רעסעדָא ןיא טקילײטַאּב ךיז ןַאד
 ,ןסגסספ תמקסח ןַאגרָא ןשיטסילַאירָאט

 רע -ב"טּפ רעד ןופ ןַאגרָא םעד ןיא
 ,6806024ג 4 0 יעּפורגסקלָאפ;

 רעד ןוא ןעמָארגָאּפ עשידיי יד תעשּב
 :ַאּב עינעמור ןיא עיצולָאװער רערַארגַא
 :רַא עטשרע יד .עיװַאדלָאמ ץנַאג טזייר
 רע--ב"טּפ ןיא טקורדעג שידיי ןיא ןעלקיט

 -- 1907 ,ותינא ןּב ּפ'א
 ןיא ,א"קי ןופ ק"צ ןופ רַאטערקעס 10
 ריא טריפעג ,גנולײטּפָא:עיצַארגימע רעד-
 ,"טנַארגימע רעשידוי רעד ןַאגרָא ןשידיי
 לָאמ ךס ַא ןרָאפעגמורַא טייצ רעד ןיא
 :ןטש ,עיּבַארַאסעּב ,עטיל ,ןליוּפ רעּביא
 ,ןטנַארגימע יד ןופ עגַאל יד קידנריד
 :שדוח םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז א"צ
 ;ינָאלָאק ןוא עיצַארגימע רַאפ לַאנרושז
 ןיא טעּברַאעגטימ .,"ןיהואווח = עיצַאז

 ?סערָאק:עמוד ןע יועג ,1084 2004048

 ןופ ,"טנייהח ןיא ּב"טּפ ןופ טנעדנַאּפ
 רע--י"נ ןופ ,עצקס 4 רעװקסָאמ

 ּבײהנָא ןיא .גנודנירג ןייז טניז ,"גָאט
 עשרַאװ ןיא טכַארּברַאפ תמחלמ:טלעוו
 ,טנָארפ ןשיליוּפ ןופ טנעדנָאּפסערָאק סלַא
 ןיא ןוא ןגַאהנּפָאק ןיא טצעזַאּב ךיז ןַאד

 עשינעד ןופ רעט
 0014- ןופ א"צ ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוט -

 ,ג רימידַאלװ ןופ רעדורּב רער

 טא !יור קרַאטש רָאי19

 .עג י .א ּפ"א רָאי רָאּפַא ןופ ךשמ
 ןגעװ ןעלקיטרַא ןיא ןלַאירעטַאמ טקורד
 ,דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל רעד
 / ףעד/ ןיא טקילײטַאּב ךיז 1916 טניז
 ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ טימ) "טפנוקוצ
 עשיליוּפ-שיריי יד ןגעוו ,םזינויצ ןגעק
 רעשִיעּפָארײא ןופ ןגָארּפ ,ןעגננוָיצַאּב
 =עּברַאטימ 1917 טניז ,(וו"זַאא קיטילָאּפ

 :ייצ .עשיגעוורָאנ ןוא

 .ןּבעגעגסױרַא ,106108090409 ןוא {סמ
 סָאד/ ט"א ךוּב סיורגַא שינעד ףיוא
 ןשידי ןופ עמַארד ַא ,"דנַאלסור עיינ
 1919 ,"געוודייש ןפיואק ט"א טלַאהניא
 רושָארּבַא שידי ןיא טכעלטנפערַאפ
 ןגעק -- "ןעגַאהנעּפָאק ןיא ןעדֹויח ט"א
 ,הליהק רעשידיי:שינעד רעטרילימיסַא רעד

 ?יא עזיירנעידוטש ַא טכַאמעג 21--+0
 י"נ ןיא טכַארּברַאפ 1923 ,עדַאנַאק רעּב
 ןופ רעטעּברַאטימ רעטסקינײװעניא סלַא
 :ָאּפ סלַא ןילרעּב ןיא 1924 טניז ,"גָאטװ
 :יצ רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעשיטיל
 - ,ףלָאװ .ז : ןעמינָאדװעסּפ ענייז ןופ ,גנוט
 ידַאלװ ,ג ,ווָארַאמעדלָא ,וװ ,יקסיַאר .וו
 ,ווָארימ

 / 1888-=  3/ְש 0 ריאמ ןַאמסָארג
 =צגנִיי ,קוירמעט ןיא ,ּבעג (

 =עגלַא
 ב"טּפ ,סעדָא ןיא ןעמוקַאּב גנודליּב עניימ
 זיּב ,ןילרעּב ןוא

 .פרושז ,טריציפיס

 .נט עשיטסילַאנ

 ןּבױהעגנָא טייקיט

 + 'םעד ןיא 5

 | יַאדָאנירעטַאקעי
 אץ 4 רער

 ךיז ןַאד ,1

 ןּוא = רע-ּב'טּפ רעד ןיא טקילײטַאּב

 סאקואס- וו ,עסערּפ רעשיסור רעװקסָאמ
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 מנוחה 84880א001ע, תקלס6 ס2תסמס; 265

 טריטקַאדער ךיוא ,,דנַא ,א (סגזעקעאסצמ

 ייר ַא
 טימ ּפָא טפיהרעד ךיז טיג 1910 טניז
 טקילײטַאּב ךיז ,קיטסילַאנרושז רעשידיי

 11ס- ,"טנעמָאמ, ,"דניירפח ,"טנייהץ ןיא
 רע--י"נ יד ןוא 8014 80ס40סח, 818

 ,דנֲא 8 א "זטייצ; ,?טײהרַאװז .,!גָאטח

  םעד ןילרעּב ןיא טריטקַאדער 3
 ?ןליא סָאד ,,טממ,. ס1ע2641 לַאנרושז

 רעדע טַאלּב עשיטסירָאמוה עטרירטס
 1914 "קלָאפ ןעשידוי ןיא ,זיאדמשא
 :ינויצ רעד ןופ עטכישעג יד . ןּבירשַאּב
 עיצַאזינַאגרָא רעשיטנעדוטס .רעשיטס
 רעד ןופ ךָארּבסױא םיײב ,"רבחהח
 :נּפָאק ןייק ןעמוקעגרעּבירַא חמחלמ:טלעוו
  טריטקַאדער טייצ עצרוק ַא ואוו ,ןגָאה
 .רעט41) "טַאלּב?גָאט רענעגַאהנעּפָאקח סָאד
 יד ןַאד ,(1914 10/ץזו| סױרַא רעמונ

 ?ָאנ ףוס טניז) "גנוטייצ:סקלָאפ עשידויז
 טימ ןעמַאזוצ ; (1916 זיּב 1914 רעבמעוו

 טניז ןּבעגעגסױרַא יקסניטָאּבַאשז ,לֹוו
 ןשיטסיױװיטקַא?שיטסינויצ םעד 1915 ףוס
 סױרַא זיא סָאװ ,"ענוּבירט ידק ןַאגרָא
 :נּפָאק ןיא 1922 ףוס ןיּב תוקספה טימ
 ךיוא טייצ עסיוועג ַא) ןָאדנָאל ,ןגַאה
 :שדוח סלַא טצעלוצ ןוא (טַאלּבגָאט סלַא
 ,ןילרעּב ןיא לַאנרושז -

 ןיא טכַארּברַאפ טייצ עסיוועג ַא עיצולָאװ
 סָאד טריטקַאדער וועיק ןיא .,ענִיַארקוא
 "ךַאװ רעד ףיוא, טַאלּבנכָאװ עשיטסינויצ |

 ."טלעו יד/ גנוטייצ עכעלגעט יד ןוא
 ןשיניַארקוא ןופ .דילגטימ ןעוװעג -,1919)

 ,זּכרמ ןשיטסינויצ
 ?טייצ םעד ןופ ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ
 :לַארקוא רעד ןופ ,טַאר:לַאנָאיצַאנ ןקיליײוו
 ,ןָאדנָאל ןיא 1919 טניז ,עדַאר רעשינ
 :נירגעג ּוַאדנַאל ,י טימ ןעמַאזוצ ואוו
 סָאד טעד

 - ןעגנוטייצ רעצניװָארּפ עשיסור

 ײ=ער רעד תעשּב

 .ףעשידיי רעד ןופ

 =ץנעדנָאּפסערָאק עשידיאז

 .ןיא ןעגנולײטּפָא טימ (ּב"קא)  ָארויּב

= 690 

 - טָאױ סנטצעל ,ןילרעּב ןוא עשרַאװ ,י"נ |
 שעלעט רעשידייװ רעד ןיא טריזינַאגרָא
 /ףעכלעװ ןופ ,(א"טי) ?ףוטנעגַא:ןפַארג
 ןיא ,רָאטקַאדער ןוא רָאטקעריד זיא .ג
 1925 רוטנעגַא רעד ןופ ןסערעטניא יד

 ,עקירעמַא טכוזַאּב |
 --!883 םורַא) װַאלסינָארּב רעסָארג

 לעיק ,וָאכעימ ןיא .ּבעג (1912 19/אז1

 ַא ןופ עילימַאפ רעד ןיא ,טנגעג רעצ
 וּפרַאפ ַא ןצנַאגניא ,טַאקָאװדַא ןרעלוּפָאּפ !

 סע ואוו ,דעטשיל
 טרעקרַאפ ןּבָאה
 . וצ ,ןטסירק זיױלּב
 ?רלּבירַא רָאי 5
 יד טימ ןרָאפעג
 - ,רַאװ ןייק ןרעטלע
 .עג ןגיוצרעד ,עש
 .יוּפ ןייר ןיא ןרָאװ
 ןוא טסײג ןשיל
 *מיג רעד ןופ הביצס רעד ןיא טשרע
 ןייז טליפרעד לָאמ ןטשרע םוצ עיזַאנ

 סַאלק ןט*5 ןופ רעליש סלַא ,טייקשידיי
 יב שיערּבעה טנרעלעג טייצ עצרוק ַא
 "רעד .(עז) קילגסָארג ןָאעל רעטעפ ןייז
 רעד וצ רענייז סערעטניא רעקידנסקַאוו
 ?ַאנמיג סלַא םיא טָאה עגַארפ רעשידיי
 טכַארּבעג ןסַאלק ערעטלע יד ןופ טסיז
 יד ןזייל לָאז רעכלעוו ,םזילַאיצָאס םוצ

 - ,טיצַאלימיסַא ןופ ןיז ןיא עגַארפ עקיזָאד
 רעדילגטימ עטסקיטעט יד ןופ רענייא
 ךעלזיירק עשיטסיזַאנמיג עמייהעג יד ןופ
 טווּורּפעג רע טָאה ,גנודליּבטסּבלעז רַאפ
 .עשיטסילַאיצַאס עשידיי יד ןריזינַאגרָא
 יד ןופ ןעװעג ,שזעימשזַאק ןיא טנגֹוי
 ?ּפָאמואפ עּפורג רעד ןופ רעדנירג:טּפױה
 עג ,"טנגוי עשיטסילַאיצָאס עקיגנעה
 =ַאס םעד יּבגל טכיוועגנגעק סלַא ןפַאש
  'ףעד ןופ דנַאּברַאפק ןשיטָאירטַאּפ-לַאיצ

 ןיא) חטנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ
 עדייּב ךיז ןּבָאה םורַא טייצ רעצרוק ַא
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 םעד טימ .(טקיניײארַאפ סעיצַאזינַאגרָא
 ןופ ןסערעטניא יד ןקידייטרַאפ וצז ליצ
 יד ןוא ןלױּפ ןיא רעטעּברַא עשידיי יד
 יד ןיא -- דנַאל םעד ןופ ןסערעטניא
 םורַא "רעטעּברַא עשידיי יד ןופ תומשנ
 טייצ עסיוועג ַא ,דנוּב- ןיא ןיײרַא 3
 :ַאק רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא טּבעלעג
 =צ טנעָאנ ךיז ,ץייווש רעד ןוֿפ עינָאל
 :קַאדער ,ןעמעדעמ טימ ןעגנַאגעגפיונ
 םענײלק ַא ןרעּביל טימ ןעמַאזוצ טריט
 :דער ַא טריפעג ,0105 םטמסט לַאנרושז
 רעד ןוא ס'ּפּפ רעד טימ ּפמַאק-רענ

 ,עיצילַאג ןייק קעװַא רעטעּפש ,"ַארקסיאק
 רעד ףיוא העּפשה ַא טַאהעג עקָארק ןיא
 ךרוד ןוא טנגוי רעשימעדַאקַא רעשידיי
 :ירקסיוא רעד ףיוא טקריוועגטימ ריא
 ?לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ גנוריזילַאט
 רענַאיצילַאג!) ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד

 ,רוטַאנ רעד ןופ טּבַאגַאּב ךייר ,("דנוּב
 :םעט ןכעלטפַאשלעזעג ןקידרעייפ ַא טימ
 :נבעגעגרעּביא רעפיט ַא טימ ,טנעמַארעּפ
 :רעטעּברַא םעד ןופ ךַאז רעד טייק
 ,טנעלַאט:רענדער ןסיורג ַא טימ ,סָאלק
 ןוא קנַאדעג ןשיטילַאוַא ןפרַאש ַא טימ

 ?עלטפַאשנסיװ רעשיעּפָארײא רעטיירּב ַא
 2לֹוק רעשיטילַאּפ ןוא רעשיטעטסע ,רעכ

 :געצ ַא ןעמונרַאפ ךיג רָאג ,ג טָאה ,רוט -
 :עּברַא רעשידי רעד ןיא טרָא ןלַארט י

 ןוא קעװַאלס ג"א ןוא גנוגעװַאּב?רעט
 :יטעט עטיײרּב ַא טריפעגנָא רעצלעז ,ס
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,"דנוּב; ןיא טייק
 ,ןרָאפנעמַאזצ ןוא ןצנערעפנַאק ענייז
 רעט:29 רעד ףיוא ,ןטפירשטייצ ענייז ןיא

 טלייועגסיוא "דנוּב+ ןופ ץנערעפנָאק
 ןבײרש ןוא ןדײר שידי ,ק"צ ןיא
 :ןצסיוא ןזיוװַאּב טינ ךיז רע טָאה
 רָאי רָאּפ עטצעל יד םגה) ןענרעל
 טנעיילעג ןיוש רע טָאה ןּבעל ןייז ןופ
 :ער רעד ןיא ןײרַא ךיוא זיא ןוא שידיי
 ןיוו ,יןעגַארפ-סנעּבעלא יד ןופ עיצקַאד

 =נֹוּב יד ןיא ןעלקיטרַא ענייז ןוא ,(2
 ענייז ךיוא ,ןּבַאגסױא עשידיי עשיד
 -- "רעקעווש ןיא "ןעליוּפ ןופ ףעירּבז
 :עגרעּביא ןעוועג ןענייז "גנוטייצסקלַאפח
 רעקיזָאד רעד ּבילוצ .שיליוּפ ןופ טצעז
 =לוק רעשידיי רעד ןופ טייקטדמערפרַאפ
 עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא רע זיא רוט
 ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ףיוא ןענַאטשעג
 ,"םזילַארטײני םענעפורעגיֹזַא םעד
 ןרילומרָאפ וצ לַאקידַאר וצ ןטימעגסיוא
 עז) ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד
 :טיירטשפ לקיטרַא ןייז א"צ םעד ןגעוו
 .:ליוװ ,"ןעגַארפ?טייצז ּב"מז ןיא ,"ןעגַארפ
 ,טײז רערעדנַא רעד ןופ .,(1911 ענ
 עעדיא רעד שפנו בלּב ןנעגעגרעּביא
 - פַאגרַא רעקידנעטשּבלעז סלַא "דנוּב* ןופ
 ,טַאירַאטעלַארּפ ןשידיי םעד ןופ עיצַאזינ
 ןוא קַאװטיל .א טימ ןעמַאזוצ רע זיא
 יד ןיפ רעריפ רעד ןעוועג ועטייוו .א
 :יבייארַאפ רעד ןופ רענגעק יד--"עטרַאהו
 :עד:לַאיצָאס רעשידנע?סור רעד טימ גנוק
 ע.ייז םעד ןגעוװ) ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמ
 1186 לַאנרושז ןשידנוּב ןיא ןעלקיטרַא
 ענייז קנַאדַא-- ,(6--3 ,1906 ענליוו 80
 ןיא רע טָאה ,ןטייקיעפ עכעלנייוועגרעסיוא
 טקידנעעג דנצנעלג טייצ רָאי ַא ןופ ךשמ
 סלַא טעטיסרעוװינוא רעגרוּברעטעּפ םעד
 ?רָאפ סלַא טעּברַאעג ךס ַא ןוא טסירוי
  =ײטרַאּפ םעד ןיא ?דנוּבװ ןופ רעייטש
 רעשיטַארקָאמעדלַאיצָאס רעד ייּב טַאר
 / :העשירַאדוסָאג רעט:4 רעד ןופ עיצקַארפ
 רע טימ רע טָאה ריא וצ סָאװ ,עמוד
 :?לַאװ עשיטסילַאיצָאס יד טריפעגנָא גלָאפ
 - :ַאּב איצ ךיז טָאה ,ןלױּפ ןיא עינַאּפמַאק
 -לַאנרושז ןשילױּפ םעד ןיא טקילײט
 עכעלטפַאשנדײל ענייז ואוו ,,,4

 "ןויסערגָארּפפ םעד ןגעק ןעלקיטרַא
 צג וּתעשּב ןּבָאה םזיטַימעסיטנַא ןשיליופ
 .זיא ןּברָאטשעג .םשור ןסיורג ַא טכַאמ
 : ןייז ףיוא .סופיט ַא ןופ ּב"טּפ ןיא רע
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 :רַאפ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענייז ןעמָאנ
 | ,סעיצוטיטסניא:רוטלוק עשידיי ענעדייש

 ,ןלוש  ,ןקעטָאילּביּב  ,ןּבולק-רעטעּברַא = |
 ןופ ןכייצ סלַא --- וו"זַאא ןעמייהרעדניק
 . קנעדנָא םעד וצ דובּכה:תארי ןפיט םעד
 ןקידשפנ= תריסמ .ןעיירטעג םעד .ןופ
 ,רעריפ:רעטעּברַא ןשידיי

 ,"סקנפ רעטיור רעד ,עיפַארנָאיּבָאטװַא ס -.ג
 :רַאֿפ לַאניגירָא ןשילױּפ ןיא) 1! ,1921 עשרַאװ

 ילַאיצָאס ןשילױּפ-שידי םעד ןיא טכעלטנפע

 ר"ד ןופ ר"א ,1 ,1925 ,00/ 2114 לַאנרושז ןשיטס
 ..בעסיװ ןוא ןעּבעל, ,ןושחג .ח }(* עּפָאי סירָאּב

 ,ב"טּפ ,"טייצ יד, { 411--41

 רעזדָאל , {1 ,1913 ,"טלעװ ,דוי, ,.ב 11 ,3
 ןא ןופ תונורכו) 1914 ,לַאנעלמוא ,"רעטײּברא
 ;על, ;(דנײרפ ןבעלנעזרעּפ א ס--ג ,"טאקָאװדא
 ןימ, ,םעדעמ .װה 147 ,1916 ,"ןענַארפיסנעּב
 449--44 ז"ז ,11 ,"ןעבעל
 ז"ז ,11/ ,"טסילַאיצָאס ןעשידוי א ןופ תונורכזא

 ,1912 , "טֿפַאש

 . ןיא ,"דנוב רענַאיצילַאג, רעד ,,פ .מ ןוו"א 26
 ,"רָאי 25, ב"מז

 =. 0 21 /טונו) בקעי רעּפָארג
 ַא ,ינעלייהימ ןיא ,ּבעג (

 - ץיװַאדלָאמ ןופ ץענערג רעד ףיוא לטעטש
 :רוא ַא דצ סרעטָאפ ןופ ,עניוװָאקוּב ןוא =

 -  'ח ןופ לקינייארוא
 :בא ,ץינוק השמ
 .=טלַא ןיא ןיד:תיּב

 רעד ןופ ,ןעפָא
 -- דצ סרעטומ

 םעד טימ החּפשמ

 . למייח 'ר ןדיי ןטוג
 .?רעד ,רעװָאסָאק -

 | - - ןיא ןרָאװעג ןגיוצ
 :עג ,הביבס רעשידיי לענָאיצידַארט ַא |

 :עּפש ,שרדמה-תיּב ןוא רדח ןיא טנרעל |
 :טלעוו טימ ןּבעגוצּפָא ןּביױהעגנָא ךיז רעט

 ץנעדורּפסירוי טרידוטש ,גנודליּב רעכעל
 סלַא 1913 ,טעטיסרעווינוא דעסַאי .ןיא |

 ימוא ,עקָארק ןיא ר"ד ,רעריפ רעשידנוּב (* |

 1925 טסוגװא ןיא גרעּבײױערטַאט יד ןיא ןעמוקעג

  ,רָאי 32 ןופ רעטלע ןיא

 ,ץיוו

 . ,שטיװעלַאכימ .ּב

 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז טסירעטנַאפניא
 ,עירַאגלוּב ןגעק עינַאּפמַאק רעשינעמור
 רעד ןופ ריציפָארעטנוא | 1919 -- 1916
 ןיא  ײמרַא רעשינעמור !

 ןּביירש ןּביױהעגנָא זייוולגנִיי ךָאנ ,המחלמ
 .פטלעוו רעד י

 ,שידיי ןוא שטייד ,שינעמור ןיא רעדיל
 :ָאנרעשט ןיא 1908 -- 1907 קידנעניואוו

 רעשידי רעד ףױא ןעװעגיײבי
 ךיז ןַאד טניז ןוא ץנערעפנָאק = ךַארּפש
 :ַארעטיל רעשידיי טימ ןּבעגעגּפָא רעמ
 רענליוו רעד ןיא 1914 טריטויּבעד ,רוט
 :רעּבמעל םעד ןיא ןוא "טלעוו רעשידויז
 :עג ,"טַאלּבנעכָאװ ןעטרירטסוליאי רעג
 ;סינויצ:ילעוּפ רעד ןיא לײטנָא .ןַא ןעמונ
 .:ַאּב ךיז 1915--1911 ,גנוגעווַאּב רעשיט
 ,עלַאהנעּבױט רעסַאי רעד ןיא טקילײט
 עשידיי ןריזירַאלוּפָאּפ וצ עיצוטיטסניא ַא
 רעד ןשיװצ קיטסינַאמוה ןוא רוטלוק
 ןעמַאזוצ 1915 ,גנורעקלעּפַאּב רעשידיי
 ?דירפ לסיטָאמ ,ןַאמדלַאװ עקיורפ טימ
  ייּבַאר יטָאמ ןֹוא יקסנַאשָאטָאּב ,י - ,ןַאמ
 / =למַאז יד סַאי ןיא ןבעגעגסױרַא שטיװָאנ
 .שטָאכ ןטלַאהוצפיוא ,"טכילח ןטפעה
 ,טרָאװ עטקורדעג עשידיי סָאד לעיּפיצנירּפ

 לובג ןיא טקיטשרעד ןעװעג זיא סָאװ !
 .םעדצוחַא ,עירעּפמיא רעשירַאצ רעד ןופ
 לַאנרושז רעליַארּב ןיא טקורדעג ךךיז

 יץרּפ ,ל ,יװ גנולמַאז רעד ןיא ./"רעמַאהי -
 ,(טיוט סרעטכיד םעד ךָאנ ןּבעגעגסױרַא)
 ,1920 "רעקעוו רעדא רעטשערַאקוּב ןיא
 .רעוועינעשעק ,"טייהיירפח רעציװָאנרעשט
 רענָאדנָאל ,"גָאטװ רענליוו ,"דיא רעד;
 :שידיי יד ןיא ךיוא יװ ,.דנַא ,א "טייצ,
 .עשינײטַאל טימ ןעגנוטייצ עשינעמור
 ןענייז רעדיל ענייז ןופ ייר ַא .תויתוא
 - .ענעדיישרַאפ ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא

 :יא טָאה ,ןטפירשטייצ עשידיי:שינעמור
 עשינעמור ןופ שידיי ףיוא טצעזעגרעּב

 ,(רעלדָאּב) עשיזיוצנַארפ ןופ ,רעטכיד
 יז ןופ בור סָאד .וװ .זַא ,א םיליהּת ןופ



 ךָאנ (קיריל עשיטנַאמָאר) רעדיל ענ
 :ָאדװעסּפ ענייז ןופ ,טכעלטנפערַאפ טינ
 ,ריפוא ,רישה ,דדונ :ןעמינ

 ( = ג81װש) .א ןַאמּפַארג
 ,טנגעג רעװעשרַאװ ,ָאדַאי ןיא .ּבעג

 םייּב ףרָאד ןיא טכַארּברַאפ רָאי 15 זיּב
 ןיא טנרעלעג .רחוס:דלַאװ ַא -- רעטָאפ
 רעד ןוא רדח
 ןיא טקידנעעג

 רעטעּפש ןוא הבישי
 .לושלטימ ַא עשרַאװ

 1910 ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשירַארעטיל
 ענעדײשרַאפ ןיא ןציקס ןוא רעדיל טימ
 טניז ,עשרַאװ ןופ ןעגנוטייצ עשידיי
 ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש 2
 :יטסילַאנרושז ןּבירשעג ואוו ,"טנעמָאמ
 ךיוא ,ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא עש
 :יוֵלג ,א ר"ד ,למיג ,א ,,ג רָאדיזיא פ"א
 ב"מז יד ןּבעגעגסױרַא .דנַא .א רעּב
 ןיאז ,"ןעלהַארטש ענעדלָאגז ,"גנילהירפזז
 22 --1921 .דנַא .א ,"ןעטייצ ערעווש
 שיטסיקלָאפ:שִיײטרַאּפמוא ַא טריטקַאדער
 ,"ענוּבירט עשידיא | ידא טַאלּבנכָאװ

 ןופ רָאטקַאדער 1924 רעּבמעצעד טניז
 .וּפָאּפ ַא ,"ךָאװ רעטרירטסוליאז רעד

 וצ טכיירגעג טָאה סָאװ ,לַאנרושז רערעל
 ,טנזױט קילדנעצ רַאּפ ַא ןופ שזַאריט ַא
 ןשימָאנָאקע ןסיורג םעד ּבילוצ רעּכָא
 .טלעטשעגּפָא ךיז 1925 רעמוז ןופ סיזירק
 /ט"א רעדיל גנולמַאז ַא םרָאפכוּב ןיא
 / 480 ז"ז ,1921 ,עשרַאו) "ןעגנַאז;

 ---1885) לאירבג ןײטשּפַארג)
 - :יטעט עשירַארעטיל .ןייז טָאה (

 טּפיוהרעד ,עקירעמַא ןיא ןּביױהעגנָא טייק

 יו ,"עגנויא יד ןופ ןּבַאגסוא יד ןיא
 ןופ ּב"מז ןיא ,שו ,ש ,וע ,"ןעטפירש
 ןאוו ,"ךיז ןיא,, ןטסיוויטקעפסָארטניא יד
 ןעלקיצ טכעלטנפערַאפ הירוג .לֵָא פ"א
 ךיוא ךיז טָאה .זרעפ ןעיירפ ןיא רעדי יל
 ,ןטפירשטייצ ענעדזיײשרַאּפ ןיא טקילײטַאּב

 =ןצ/ ,"רעדעפ יד; ,?טרַאװ טָאדח י וו

 ,"ךעל'סינּפ ןוא רע'םינּפז |

 טַאלּבנכָאװ לַאקָאל ו

 ןיא ,דנַא ,א 'קיטירקח רעניוו ,"טפנוק
 ןיא טּפיוהרעד ,עסערּפ רעכעלגעט רעד
 ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןּבירשעג ,"גָאטז
 :ַאמַארד עקיטקַאריפ ןייז ,ןעגנולייצרעד
 :ײּב ןופ/ ט"א ןורעֿפ ןיא עמעָאּפ עשיט
 ?תמחלמ יד טלדנַאהַאּב "טנַאװ ןטייז עד
 ,עילַאנַאכקַאּב:ןעמָארגָאּפ ןוא

 | ,"עיגָאלָאטנַא , ,יודנַאל עשיז

 -- 1900 4/ןװ) ּבייל=הדוהי ןַאמוורג
 .:ַאסעּב ,יצנידעי ןיא .ּבעג (

 ןשידיסח גנערטש ןיא ןגיוצרעד  .עיּבַאר
 ;װעילהָאמ רעד ןיא טנרעלעג = ,טסײג
 .יזַאּב רעכלעוו ןופ ,הבישי רעקסלָאדָאּפ
 עשִיערּבעה ןענעייל רַאפ ןרָאװעג טקיט
 ןיק קעװַא 1915 ,רעכיּב עשיסור ןוא
 ?מיג יד ,הבישי יד טכוזַאּב ואוו ,סעדָא

 ,ָאמ ר"ד ןופ ןסרוק-רערעל יד ,עיזינ
 ןופ זיירק םעד ןיא טרעקרַאפ ,רעוועליה
 :עגנָא ןוא רעלעטשטפירש עשִיערּבעה יד
 :בָעה ןיא ןעגנולייצרעד ןּביירש וצ ןּבױה

 :רעשט ןיא טצעזַאּב ךיז רעטעּפש .שִיער
 ךיז ,רערעל רעשיערבעה סלַא ץיווָאנ
 ;נכָאװ ןשיערּבעה םעד ןיא טקילײטַאּב
 ךיוא ,לגיז ,נ ןופ ר"א "היחּתהח טַאלּב
 ןייק ןדַאלעגנייא 1920 ,"הריפצהל ןיא
 "ןרושיז ןיא ןטעּברַאוצטימ טשערַאקוּב

 ?עגסיוא 1922 ,רעכייר ר"ד ןופ ר"א
 רע ואו ,עניטנעגרַא ןייק  טרעדנַאװ
 ןעגנולייצרעד ןּבײרש וצ ןּבױהעגנָא טָאה
 רעסעריײא:סָאנעוּב רעד רַאפ שידיי ןיא
 - טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,"גנוטייצ רעשידיא;
 ,"ןיילק ןוא סיורג רַאּפח ןלַאנרושז יד ןיא

 ,א ?ןעלגעזז :

 ַא טריטקַאדער טייצ רָאי ּפַאנק ַא
 ןיא ַאנוּבירט יד?

 .?ָאטעילעפ סלַא טעּברַאעגטימ ,ליווסעזָאמ
 - יָצוװ רעד; טַאלּבנכָאװ רעירַאזָאר ןיא טסינ

 ' זנַא

 - ףיוא ,ןַאמלַאש ןרהא ןופ ר"א ,1924 ,"רעק|

  לָאניּבַאר ןויצ-ןּב ,לזמ:רב עלעּבײל ּפ'א
 ,לוש:א"קי ַא ןופ רָאטקעריד .שטיוו
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 --- 1871 10/א) םקַאמ דלַאװנורג
 -טציא) עשוּבָאז ןיא ,ּבעג (

 ?נעעג ,עיזעלש עשיסיירּפ ,(גרוּבנעדניה

 ?רעווינוא ,ץיווכיילג ןיא עיזַאנמיג טקיד
 ?סערּב ןיא רַאנימעסרעניּבַאר ןוא טעטיס

 רעד ןוכ רעניּבַאר ןעוועג 1895 טניז ,על
 ,גרוּבמַאה ןיא "עגָאגַאניס-סָאטמַאד רעיינז

 :דלָאּפָאעל םעד ןופ רעניּבַאר 1903 טניז

 :רַאפ טָאה .ןיו ןיא לקריצ רעטַאטש

 יא קרעװ ײר - עצנַאגַא טכעלטנפע'

 =לַאֵמ סינטלעהרַאפ סַאדװ :יװ ,שטייד |
 -,טעּברַא-רָאטקָאד) "ַאזָאניּפש וצ סשנַארּב
 ןעטלַא סעד ןעמַאננעגײא -ידז ,(2
 גנוטיודעּב רערהיא ןיא סטנעמַאטסעט
 ןעשיָארּבעה סעד סינטנעק סַאד ריפ
 םעד ןופ טרימערּפ) "סנעּבױלגסקלָאפ
 ןיא טעטלוקַאּפ ןשיגָאלָאעט:שילעגנַאװע
 | +שטיוד ןיא ַאזָאניּפש/ ,(1895 ,עלסערּב

 =טרָאּפָאּפַאר רעד ןופ טרינערּפ) "דנַאל
 רעּבָארגנעזעיגוטרָאּפח ,(1897 ,"גנוטפיטש

 עשטיוד סגיוּבמַאה ,"עדרע רעשטיוד ףיוא
 : ,?ןעדוי

 =י רענעיוו ידח ,(טרימערּפ) ײזַײרק ןייז
 :נעיורפ ענרעדָאמ ידע ,"1740--1624 ןעד
 ךוּב ַא .,"םוטנעדוי סַאד דנוא גנוגעוװעּב
 ?מעװ ,ךעלדיימ ןוא ןעיורפ עשידיי רַאפ
 .טָארּפ טימ ןעמַאזֹוצ) "ןעצרעה יד רָאּפ
 =ףָאמ עשיטסינָאמח (סוָארטש ץנַארפ ר"ד

 רעד ןיא עגַארפלעגרָא ידח ,(1921) "ןעכ
 ידח ,(1921) "עדניימעג:סוטלוק רענעיוו

 :עער סלַא ןעדויא ,"ןעדוי רעד ענעיגיה
 ליפ רעייז ץֹוחַא ,"רערהַאפעעז דנוא רעד
 רעּביא ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולדנַאהּפָא
 .עטכישעג ,רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ םינינע
 ,ןכַארּפש עטסנדיישרַאפ יד ןיא המודכו
  טעּברַא ערעסערג ַא א"צ ,שידיי ןיא ךיוא

 ב"מז ןיא "ןּבעלסקלָאפ עשידיי סָאד
 רענייא ,1 ,טלָאהקָאטש) ,ט(32

 ?טסנידרַאּפ ןוא עטסנעגעגרעּביא יד ןופ
 ןשידיי ןופ טיּבעג ןפיוא רעוט עטסלופ

 .ףנֹוא רעמײהנעּפּפָא לעומַאסח

 ?נָאנופ 1896 ןיא ךָאנ .ג טָאה ,רָאלקלָאּפ !
 וצ? גנודַאלניײא עטקורדעג ַא טקישעגרעד
 .,"עדנוקסקלָאפ ןעשידוי רוצ ןעגנולמַאז

 ןופ גנודנירג רעד וצ טריפעג טָאה סָאװ

 :סקלָאפ רעשידיי רַאפ טפַאשלעזעגח רעד

 טפַאשלעזעג יד ,גרוּבמַאה ןיא "עדנוק
 =עגסױרַא 1898 טניז .ג ןופ ר"א טָאה
 ןַאד ןוא גרוּבמַאה ןיא טשרעוצ ןּבעג
 .ןלעיצעּפס ַא ןופ ןטפעה 66 ןיוו ןיא
 ?טע ןוא רָאלקלָאפ ןשידיי רַאפ לַאנרושז
 ןוטס0טמססמ ?ז ן80/ ט"א עיפַארגָאנ

 =טימטּפיוה רעד ייּב 60 ׂש ס 5146

 ,ױדנַאל דָערפלַא ר"ד ,,ג ןופ טעּברַא

 =רַאפ ןוא ןילייּב ,ש ,גרעּבנעסיײװ לאומשי
 ַא ןרעטעּברַאטימ עקילעפוצ ענעדייש

 םעד ןיא יד ןּבָאה סערעטניא ןרעדנוזַאּב

 ןופ ןטקודָארּפ עטכעלטנפערַאפ לַאנױושז
 .ןפַאשסקלָאפ ןשידיי ןקידנעייגרעטנוא
 יו ,רעדנעל עשִיעּפָאריײא-ברעמ יד ןיא
 עשטייד ענעדיײשרַאפ ,ןרעמ ,ןעמייּב

 יד ןופ גנַאגרָאי ןטס:25 סלַא ,ןטנגעג
 .סָאד ןּבעגעגסױרַא .ג טָאה :1061/מ060
 )8מזסטס8 1046 18019006 1ע6(0

 ןײז ,1923 ,ןילרעּב ,ץרַאה ןימינּב ג"פ)
 ?קלָאפ ַײר ַא ץוחַא טָאה רע ואוו 0
 ןעידוטש עשירָאטסיה ןוא עשיטסירָאל
 ?רעּביא ןַא טכעלטנפערַאפ ןעגנולמַאז ןוא
 ,ג ."עדנוקסקלָאפ עשידיי רָאי 256 טכיז

 ?טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא

 ?מַאה ןיא ייזומ ןשידיי םעד ןופ רעדנירג
 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא ,גרֹוּב
 1911 ןעדוערד ןיא גנולעטשטיוא-ענעיגיה
 :עג ןוא גנולײטּפָא עשידיי ַא טריזינַאגרָא
 :טפַאשלעזעג:שידיי ןיא לײטנָא ַא ןעמונ
 | ,ןיוו ןיא סעיצוטיטסגיא עכעל

 .יֹּביּב יד, ,וָאכַארָאּב .ּב {11 ,םפ ;עז ,ןמ

 */ ,"סקנּפ, ן'א ,"גָאלָאליפ ןשידיי ןופ קײטָאיל

 --אטזזז זײז ,"םזיטנַאנוסנֹוק , ,יקצולירּפ חנ 6

 - וצ--1921 לירפצ) תוושי 240. 6. ןטס6משחפ ;א

 | ,(ייליּבויירעניּבאר ןקירעיגפ ןייז
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 -- 1890 20/1ע) לאומש ףיירג
 ,וַאלסירַאּב ןיא .ּבעג (

 ?רעד עשידיי ַא ןעמוקַאּב .עיצילַאגחרזמ
 ?ַאוצ ןרָאפעגרעּבירַא רָאי 9 וצ ,גנויצ
 ,עקירעמַא ןייק ןרעטלע יד טימ ןעמ/

 קרָאי:ינ ןיא לושסקלָאפ ַא טכוזַאּב ואוו
 סלַא םוידוטש ןייז טקידנעעג 1914 ןוא
 2רַאפ טייצ וצ טייצ ןופ ,רָאטקָאדנָאצ
 ןוא ךעלדליּב ,ןעלקיטרַא טכעלטנפע
 2ײּברַאװ סיקסניּפ דוד ןיא ןעגנולייצרעד
 ןיא ,"רענַאקירעמַא; ,"טײהרַאװש ,"רעט
 רעװעקָארק ,"טַאלּבגָאט/ רעגרעּבמעל
 טעדנירגעג 1909 ,"רעטייּברַא ןעשידויח
 ?ןײארַאפרוטַארעטיל רעכיירטסעװ םעד
 ּב"מז ןיילק ַא טריטקַאדער ןוא י"נ ןיא
 "ןעגנַאלק דנעגויז ןיארַאּפ םעד ןופ
 :ידיי ןופ המישר ַא טכ;לטנפערַאפ וואו

 1913 טניז ,ךיירטסע ןיא ןעגנוטייצ עש
 2רושז ןשירָאטקַאדנָאצ ַא ןופ רָאטקַאדער

 עמ ןופ רעטעּברַאטימ ,שילגנע ןיא לַאנ |
 ?בוּב ןיא ,ןלַאנרושז עשילגנע עשיניציד
 .ףייֵלק ַא--"רעטייוו ןוא רדה ןופ/ :םרָאפ

 עשידיי עטקורדעג ענייז ןופ גנולמַאז ענ
 ;(1922 ,י"נ ,יןעגנַאלקדגעגויח ג"פ) ןציקס
 , :ַארגָאיּב ךוּב ַא--ט/תסיפ שמס זמ 6601ופוזצ

 =עמַא ןיא ןטסיטנַאד עטמירַאּב ןופ סעיפ
 םסווופֹוזע ;(1910) עדַאנַאק ןוא עקירי

 רושַארּב ַא-- 1ת 186 801016 206 12/ז000

 ןוא ךנּת ןיא ײרָאטקָאדנָאצ = רעּביא|
 | - ,(1918) דומלּת

 --1875 םורַא) ןימינּב לירג
 :ףרזמ ,וועיקלָאשז ןיא .ּבעג (

 ַא ןופ עילימַאפ רעשידיסח ַא ןיא ,עיצילַאג

 ,גרעּבמעל ןייק ןעמוקעג טייהרעגנוי .דמלמ
 רעדח ג"א ןרָאװעג טנַאקַאּב זיא רע ואוו
 טעדנײרפַאּב ךיז ,"יוליע רעװעיקלָאשז
 ןוא ןײרּפנרע .מ ,קרַאמײנ דוד טימ
 וַצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז ןוא זיירק רעייז
 רעּבָא ,גנודליב רעכעלטלעוו טימ ןּבעג
 ,ןענרעל ןשיטַאמעטסיס םוצ קיעפ טינ

 ,ראנימעס .

 .ָאגאקיש ןֹוא|

 ;193 ז"ז ,1909 ,עיפלעד-

 םעד ןכַאמ ֹוצ ןויװַאּב טינ רע טָאה
 ןייק קעװַא זיא ןוא ןעמַאזקע*ערוטַאמ
 =עג טייצ עסיוועג ַא טָאה רע ואוו ,ןיוו
 .בילוצ רעּבָא ,רַאנימעס-רעניּבַאר ןיא טגרעל
 :עפָארּפ יד דצמ םיא וצ גנויצַאּב רעד

 ,גנומענַאּב רעקידהּפצוח ןייז רַאפ ןרָאס |
 תופירח ןײז ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ
 ,טייקדליוו ןוא

 ןיא טרידוטש רע טָאה ןַאד
 םעד ןעמוקַאּב טָאה רע ואוו ,עירַאציײװש
 רעּביא עיצַאטרעסיד ןייז רַאפ ר"ד לטיט
 ןייק ןעמוקעגקירוצ 1893 םורַא .בויא

 ןיא טעּברַאעגטימ ָאד ןוא גרעּבמעל
 ?סוא עשידיי עשיטסינויצ עטשרע יד
 ?עלבנכָאװ סעסעדיורּב ,א ,ר יװ + ,ןּבַאג
 ,"למרּכ רעד ,"רעקעו רעדי רעט
 =עגסיוא סרעדנוזַאּב ,דנַא ,א "ירבעהח
 ?יסח ַא --"החכוּת לטָאמ, ןייז טימ ןעמונ
 ,דנויעג ןעװעג דימּת זיא ,ךַאז עשיד
 לָאמניײק ךיז חומ ןקידנעילפ ןייז ּבילוצ
 :עמלגער ַא ֹוצ ןענייוועגוצ טנעקעג טינ
 המחלמ:טלעװ רעד תעשּב ,ןּבעל קיס
 יו ןיא ןעוועג טייצ ַא

 --1885 םורַא) ,ּב ןירג
 :נַאװעגסױא ,עטיל רענװָאק ןיא ,ּבעג
 עז ,ב פ"א ,עקירּפַא-םורד ןייק טרעד
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 עשיטסירטעלעּב טכעלטנפערַאפ - וװָאנעל
 ידיאװ רעגרוּבסינַאהָאי רעד ןיא ןכַאז

 ,"ןהָאפ רעש

 - =יטקַארּפ ,רענָאיסימ -- סקַאמ ןירג
 עיפלעדַאליפ ןיא רָאטקַאד סלַא טריצ

 :ימ םעד ןופ רעסַאפרַאפ
 .ךוא עגַארפ:ןעדיא אידק ךוּב ןשירענָאיס
 =ַאליפ) "גנוזעל רהיא וצ לעסעילש רעד

 עּבלעז סָאד
 ץנַאג ַא ןיא ןּבירשעג ,(1908 ,שילגנע ןיא
 =שטיידרַאפ סָאװטע ןזיולּב ,שידיי ןטוג
 =ידי רעד ןופ רעגייטש ןפיוא טשירעמ
 ,עקירעמַא ןיא ךַארּפשסגנוטײצ רעש

 / םעד ץזַאלרַאפ טזומעג
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 - יַאּב ענרעדָאמ יד טימ ךוּב סָאד טרירעּפָא
 ,םילָאיצָאנ ןופ ןפירג

 ,עיצַאלימיסַא .,םזינויצ = |
 :ָאיצידַארט יד טימ קידנזָאלסױא ,וו"זַאא ||

 ןגעװ ןעגנוריפסיוא עשירעגנָאיסימ .עלענ
 רעּביא תואובנ יד, ,"עּבַאגפױא ס'לארשי;
 רעּביא ןוא ,הכולמ ןייז ןוא חישמ םעד
 רעד, ,"טפנוקוצ ןוא גנומיטשעּב ס'לארׂשי

 ,םזילַאנַאיצַאנ

 םינופ הרוּת רעינ רעד ,"הכולמ:לעמיה
 ,וו"זַאא "חישמ

 -=-.187פ 2418 קחצי םיוּבנירג = |
 רענעעזעגנָא ַא ןיא עשרַאװ ןיא .ּבעג |

 2עג ויא ,,ג עשוהי ,רעטָאפ ןייז ,עילימַאפ-
 .ןלוּפ ןיא הלּכשה ר.ןפ רעּפמעק יד ןופ ןעוו
 | -  ןרָאװעג ןגיוצרעד
 אוו ,קסנָאלּפ ןיא
 ליב עטשרע יד

 - ןיא ןעמוקַאּב גנוד
 רעשידי רעד
 ,לוש רעשיניורק
 טכֹוזַאּב רעטעּפש
 ןיא עיזַאנמיג יד
 רע אוו ,קצָאלּפ
 ;עגנָא סַאלק ןט4 ןופ רעליש סלַא טָאה
 ןייז .טייקיטעט עשיטסינויצ ןייז ןּבױה

 רעװעשרַאװ ןיא טקידנערַאפ םוידוטש- |
 קידנרידוטש טשרעוצ ,טעטיסרעווינוא
 . סלַא ,ץנעדורּפסירוי -- ןַאד ןוא ןיצידעמ-
 ,* ןופ זה ןיא רעיײגנייא ַא טנעדוטס

 ןוא שידיי ןיא טמוקלופרַאפ ךיז ,ץרּפ ,ל
 :יטסילַאנרושז ןייז ןּבױהעגנָא ,שיערּבעה
 :יַצכייֵלג ןוא "דֹויִא ןיא טייקיטעט עש
 .(ריעצ .ג .י ּפ"א) "חלשהז ןיא ךיוא קיט
 רעגנעהנָא רעסיײה סלַא ."רודהא ןוא
 יד ןיא טעּברַא רעשיטילָאּפ רעד .ןופ-
 :נגעג יד טקידיײיטרַאפ ,רעדנעל:תולג
 ןשיטסינויצ םעד ףיוא םַארגָארּפ:סטרַאװ

 ןיא רָאפנעמַאזוצ .ןיא = ,סרָאפגניסלעהה
 רע ואוו ,08 -- 1907 ,"קלָאפ ןעשידויז
 ןעלקיטרַא יירַא טכעלטנפערַאּפ , טָאה

 םוטנדיי:םרַאפער
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 ;שידיי ןוא רעשיטסינויצ ןופ ןגַארפ ןגעוו
 .םגא רע טָאה ,קיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנ
 .ןכַאמרַאפ רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ךיא

 עדמערפ ןיא ןענַאגרָא עשיטסינויצ י
 עיצַאלימיסַא ןופ ןרָאטקַאפ סלַא ןכארפע |

 .ןוא שידיי ןיא רָאנ יז ןּבעגסױרַצ ןוא
 טייצ עסיוועג ַא טָאה רע םגה ,שִיערּבעה
 :טייצ עשיטסינויצ יד טריטקַאדער ןײלַא
 ,0108 ?ץטסיאפאז שיליוּפ ןיא ןטפירש |

 קידנעניואוו 26 ?ָע8סיע5116} ט096461 |
 ןופ רעטייל סלַא ענליוו ןיא 10--8
 גַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ זּכרמ
 - ןיא יאנק ,י פ"א ןעלקיטרַא ןּבירשעג ,עיצ
 ןטצעל םעד ןוא "םלועח* ןוא "ןמזהח
 .. ףיז ,טריטקַאדער ךיוא טייצ עסיוועג ַא
 2עלעטז סוזאלַאקָאט ןיא טקילײטַאּב ךיוא
 .4308814  ,"טלעוו  עשידיא ידח ,"ףַארג
 סלַא עשרַאװ ןיא טצעזַאּב ךיז רעטעּפש
 ןיא לײטנָא ןטנעָאנַא ןעמונעג ,טַאקָאװדַא

 ײלּבוּפ סלַא (ןעבעל סָאד,) "דניירפא |
 ינוָיצַאּב עשידיי:שילױוּפ יד רעּביא טסיצ ||

 .?סיניצ םעד טריטקַאדער 1914 ,ןעג
 ןַאד ,"קלָאפ עשידוי סָאדק ןַאגרָא ןשיט
 רעד ךָאנ טָאה רע ואוו .,ּב"טּכ ןייק קעװַא

 עסיוועג ַא טריטקַאדער עיצולָאװער?ץרעמ ;
 ,"טַאלּבגָאט רעדַארגָארטעּפז סָאד .טייצ
 ,טכַאמרַאפ סע ןּבָאה סעקיװעשלָאּב יד זיּב
 / ןיא רָאפנעמַאזוצ ןשיטסינויצ םעד ףיוא

 ּפמַאק םעד טריפעגנָא 1911 ּב"טּפ
 .רַאפ ןוא הליהק רעכעלטלעוו רעד רַאפ -

  =רענָא לָאז שידיי זַא ,גנורעדָאפ רעד
 :ער יד ןיא הכולמ רעד ןופ ןרעװ טנעק
 :סױרַא ,טכירעג ןוא ןטלַאטשנַא=סגנוריג
 טינ ןעק'מ זַא ,החנה רעד ןופ קידנעײג

 .ייווצ רַאפ גנונעקרענָא ןייק ןרעדָאפ

 ןייק טרעקעגקירוצ ךיז 1918 .ןכַארּפש
 . ןופ שארּב טלעטשעג ךיז ואוו ,עשרַאװ
 - ,ןלױּפ ןיא גנוגעוװַאּב רעשיטסינויצ רעד

 ןשיטסינויצ ןכעלגעט םעד טריטקַאדער }

 .ןוא 1919 "קלָאפ עשידוי סָאד? ןַאגרָא
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 .ןיא ,"הריפצה יד ךיוא טייצ עסיוועג ַא
 רעד טימ טריפעגנָא םייסגנודנירג םעד
 ךױא ןעװעג ,עיצקַארפ 'רעשיטסינויצ
 ןענַאטשעג ךיוא .,םירּבדמה:שאר ריא
 :טייצע םענעפורעגױזַא םעד ןופ שארּב
 ןעוועג ,"טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשידיי ןקיליײװ
 עכלעוװ ,עיסימָאק רעד ןופ דילגטימ ַא
 ןופ טקעיַארּפ םעד טעּברַאעגסױא טָאה
 ענייז עז) עיצוטיטסנָאק רעשיליוּפ רעד

 עיצוטיטסנַאק עשיליוּפ יד+ ןעלקיטרַא
 ןיא "עגַארּפ עשידיא יד ןוא
 רעניא 1922 ,(41--1 ,1921 ,"?שדוח
 ןופ רעריפ ןוא ןרָאטַאיציניא יד ןופ

 :רעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ קַאלּב םעד
 קילּבּפער רעשיליּפ רעד ןיא ןטייה
 2וצ טָאה רעכלעו ,ןלַאוװ:םייס יד רַאפ
 ;עּפס רעד ןופ תונווּכ יד טכַאמעג טשינ
 - עיצַאגידרָא = םייס רענעטינשעגוצ לעיצ

 יד ןופ ץנַאטנעזערּפער יד ןכַאװשוצּפָא
 :עגצעזעג יד ןיא רעקלעפ עשיליוּפ:טינ
 לָאמ ןטײװצ םוצ ,רעזיה עשירעּב
 יז רעּבָא ,טַאטוּפעד סלַא טלײװעגסיוא
 יד ,16 ,מֹונ עטסיל רעד ןופ םירבח ענ
 2ָאיצילַאג ןוא עשירחוס ,עשיסקָאדָאטרָא
 ?רָאּפָא רעייז ןיא ןּבָאה ,ןטַאטוּפעד רענ
 :לוק יד וצ טייקיטליגכיילג ןוא םוינוט
 רעד ןופ ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ 4 רוט
 ;ןקַאּב ןליוּפ ןיא גנורעקלעפַאּב רעשידיי
 2ײזַאב םיא ןוא טנַאהרעּבײא יד ןעמ
 ןיא עלָאר רעקידנריּפנָא ןייז ןופ טקיט
 :םייס ןשידי םעד ןופ קיטילַאּפ רעד
 .ָארָאמעד רעד ןיא ןוא ,(?ָאלָאקח) ּבולק
 :ַאּפ רעד ןופ ערעפסָאמטַא רעקידנריזיל
 רעד ,ג טָאה טײקיטעטיָאלָאקװ רעשיטיל
 רעשידיי רעד רַאפ רעּפמעק רענעזעוװעג
 ;עג ןוא עיניל ןייז .ןריולרַאפ ,ךַארּפש
 :ַאּב יד ןיא עלָאר עלַאטַאפ ַא טליּפש
 ןעגנומיטשּפָא = םייס עקירעיורט עטנַאק
 רעד ןגעװ ןגָאלשרָאפ סיקצולירּפ חנ ןופ
 | ְךֹופ גנוציטשרעטנוא ןוא גנונעקרענַא

 םעדיז

 רעשידיי רעד טימ ןזעוװלוש ןשידיי םעד
 .חכולמ רעד ךרוד .ןַארּפש:טכיררעטנוא
 :עטש רעד וצ טפַאשרענגעק ןייז ּבילוצ
 רעשיטסינויצ רעלעיציּפָא רעד ןופ גנול
 רעד ןופ עגַארּפ רעד ןיא גנוריפנָא
 "רעד ןופ רעריפנָא סלַא ץנעגַא רעשידיי
 טעד רעטנוא) "רמשמה לעװ עיציזָאּפָא
 וצ ה"מז ַא ןּבעגעגסױרַא לטיט ןקיזָאד
 רעד ףיוא--(סערגנָאק 4111 םוצ ןלַאװ יד
 ?ויצ עשיליוּפ יד ןופ ץנערעפנָאק רעט7
 ןייק ןעמוקַאּב סינ ,רעּבמעצעד ,ןטסינ |

 ןופ טנעדיזערּפ סלַא ךיוא טײרעמ
 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסיניצ רעד
 :קירֹוצ טזומעג טמא ןכלעוו ןופ ,ןלױּפ
 בשידייש רעטנַאנרַאֿפ רעד ּבילוצ ,ןטערט
 1925 רעמוז "גנוקידנעטשרַאפ רעשיליוּפ
 ::ַאמ:םייס םעד ןופ ךיוא טגָאזעגּנָא ךיז
 טכעלטנפערַאפ ןוא י"א טכוזַאּב ,טַאד
 ,"טנייהז ןיא העיסנ ןייז ןופ ןקורדנייא יד
 ?טימ רעקידנעטש ַא זיא רע ןכלעוו ןופ
 ךָאװ עלַא טעמּכ קידנקורד ,רעטעּברַא
 + ,םזינויצ ןופ ןגָארּפ ןגעװ ןעלקיטרַא

 ,דנַא .א ןליוּפ ןיא קיטילָאּפ רעשידיי
 ןַאגרָא םעד ןּבעגעגסױרַא ךיוא סנטצעל
 .יטסיגויצפ ןטסינויצ עלַאקידַאר יד ןופ
 :יפָא יד ןּפמעקַאּב וצ -- "רעטעלב עש
 םעד ןוא קיטילָאּפ עשיטסינויצ  עלעיצ
 "תונבל תעח עּפורג רעד ןופ םזינוטרָאּפָא
 עשיטסינויצצ יד ןופ ה"ה עטשרע יד)
 רעד ךָאנ ּב"טפ ןיא ןּבעגסױרַא "רעטעלּצ
 -לַאּב ידח :םרָאפכוּב ןיא .(עיצולָאװער
 ;קריוורעפ רהיא ןוא עיצַארַאלקעד:רופ
 ,1923 ,עשרַאװ ,"הידוהיא ג"פ) יגנוכיל

 ;(שידיי ןיא) "הלואגד אתלחתאק ;(154 ז"ז
 ?רַא גנולמַאז ַא -- "ןילֹוּפ ידוהי תומחלמז
 עטקורדעג 1912 -- 1905 ןיא ,ןעלקיט
 - "קלָאפ ןעשידויא ידגיירפח ,"םלועה? ןיא
 ,"ףסאיחאפ ג"פ) ,דנַא ,.א ,?ץס16 6
 ןענײז .ג ןופ ר"א :(1922 ,עשרַאװ
 גנולמַאז -- הלהק עשידוי ידו :סױרַא
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 .*ַארג ףסֹוי ןוא ,ג ןופ) ןעלקיטרַא ןופ |

 ,ןעלַאירעטַאמ ןוא (יקציוו - טײּברַאעּב
 ?סינויצ רעד ןופ טמַא ןעשיטילָאּפ ן'כרוד
 :רַאװ) "ןעליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיט
 עסערּפ רַאפ טמַא ןופ עּבַאגסױא ,עש
 ,עשרַאװ ,עיצַאינַאגרָא רעד ייּב ג"פ ןוא
 ?לניצ ןופ ג"פ ןכרוד ;(91 ז'ז ,0
 ?םייסח :ןלױּפ ןיא טַאר:לַאנָאיצַאנ ןשיטס
 ,1922) "1922 -- 1919 (.ג ןופ) סעדער
 טימ--"עיצַאנידרָא:לחַאװ ידח ;(230 זיז
 עיצוטיטסנָאק ידײ ;.ג ןופ לקיטרַא ןַא
 ןופ ןעלקיטרַא טימ --"ץרעמ ןעט:17 ןופ
 ,דוי ,ווטייצ רעדח ;סַאלגטרַאה .א ןוא .ג
 יב ּבולק:םייס רעד ןוא טַאר=לַאנָאיצַאנ
 ךיוא יו ;(280 ז"ז ,1923 ,עשרַאװ) "םהיא
 - ןּבַאגסױא עוװיטַאמרָאפניא:שיטילָאּפ ייר ַא
 רעטעלּבח יד ןיא .שיסור ןוא שילױּפ ןיא
 קיטסיטַאטס ,עיפַארגָאמעד עשידיא רַאפ
 טכעלטנפערַאפ , .ּב ,"קימָאנָאקע ןוא
 ןדיא ידח טעּברַא עשיטסיטַאטט ערעסערג ַא
 ענייז ןיפ ,"ןלוּפ ןיא ןזעוו:לוש סָאד ןוא
 ןירוח:ןּב .י ,לאושי:ןּב א :ןעמינַאדװעסּפ
 וי ,דנַא ,א

 ,2 ,1925 ,"טנעמָאמ , ןיא ,גרעּבמָאנ ;ינויצ ןוקיסקל

 15/ט10 םקַאמ (ריאמ) םיוּבנירג
 :נעגילעז ןיא ,ּבעג (1898 11/4ןן--7

 ןוא עיפָאטָאליפ טרידוטש ,ןעסעה ,טדַאטש
 יג ןופ ןטעטיסרעווינוא יד ןיא עיגָאלַאליפ
 לטיט ןטימ טקידנעעג ןוא ןָאּב ןוא ןעס
 5לֹּב יד טיונ רעלעירעטַאמ בילוצ ,ר"ד

 ןרטּפ טזומעג ןּבעל ןייז ןופ ןרָאי עטס
 .ןיא ,טסעירט ,ןיוו ןיא רערעלזיוה סלַא

 ךָאנױעד ,טָאטש רעשירַאגנוא רעניילק ַא
 רע זיב ,ןָאדנָאל ןוא םַאדרעטסמַא ןיא
 ַא ןופ עלעטש יז ןעמוקַאּב 1858 טָאה
 םימותי:תיּב ןשידיי ַא ןופ רָאטקעּפטניא
 עטסכעלגנירד יד ןופ יײרפ ,י"נ ןיא
 2ּפָא טנעקעג ךיז רע טָאה ,הסנחּפ תוגאד
 טניז ךוא ןעגנושרָאפ ענייז טימ ןּבעג
 ןטעּברַא ײר ַא טכעלטנפערַאּפ 2

 ןעגנולדנַאהּפָא ערענעלק ןוא

 .רָאלקלָאפ ןוא ץיטסילַאטנעירָא .רעּביא|
 7808. 4601900. 2001906086- רעד ןיא
 ןייק .ןרָאפעגרעּבירַא 1810 .41ָ
 טּבעלעג ןיוש טָאה רע ואו ,ןעכנימ
 יד תושר ןייז ןיא קידנּבָאה ,טיוט ןזיב

 ,קעטָאילּביּב עכעלגיניק .רענעכנימ עכייר
 טנעקעג ןצנַאגניא טשרע ךיז רע טָאה
 טעּברַא רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןעמדיוו

 ןיא טכַארּבעגסױרַא ןטַאטלוזער יד ןוא
 י ערעסערג ,קרעװ עקידנעטשּבלעז ייר ַא

 ײּב ןוא

 :ָאטעילעפ עטכייל ןיא ךןיוא טייהנגעלעג
 (068210106116 201524626 21 עבײז ,ןענ

 =סױורַא ןענייז פקז20װ-מ0 5496ח16

 ר"ד ןופ טיוט ןייז ךָאנ ןרָאװעג ןּבעגעג
 .ףיז טָאה ,ג ,1901 סעלרעּפ סקילעפ
 גנושרָאפ רעד טימ ןּבעגעגּפָא ליפ רעייז
 רוטַארעטיל רעשידיי רעטלַא רעד ןופ
 =רַא עטסערג ןוא עטסקיטכיוו ןייז ןֹוא
 ,,1801800-46015006 (2016840- יד זיא טעּב

 עדנוק רוצ גַארטייּב ןייא ךיילגוצ 6
 .פיֵל) ?רוטַארעטיל ןעשיֵַארּבעה רעד
 םעד רעכלעוו ןופ ,(587 ו"ז ,1882 ,גיצ
 ,רעגעלרַאפ ןייק קידנּבָאה טינ ,,ּב ןט2
 ךי:בתּכ רעד ןוא ,טכעלטנפערַאפ טינ
 לוסנָאק םעד ןופ תושר ןיא ןּבילּבעג זיא
 ,ןעכנימ ןיא רעפרָאדסרעמליװ רָאדָאעט
 סָאד זיא םענייז רעטָאפ םעד סָאװ
 רעטקורדעג רעד .טקילײַהעג קרעװ
 / טגנערּב עיטַאמַאטסערכ רעד ןופ לייט

 רעטלַא רעד ןופ ןטנעמגַארפ עסיורג
 =רעּביא:ךנּת יו ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ,םירפט=רסומ ,ןזַארפַארַאּפ ןוא ןעגנוצעז
 רעכיב ,תוניחּת ןוא םירוזחמ ,םירודיס

 :ירטעלעּב ,ןשימעלָאּפ ,ןשירָאטסיה ןופ |
 יו ,ו"זַאא ןרַאסָאלג ,טלַאחניא ןשיטס |

 =וק וצרעד ;ןדי:בתּכ עקינייא ןופ ךיוא
 ,גניל ןוא עשירָאטסיה:רוטַארעטיל ןעמ
 =לטע ,ןלעלַארַאּפ ,ןעגנוקרעמַאּב עשיטסיוו
 ליפ רעייז ןופ ןעגנורעלקרעד עשיגָאלַאמ
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 ןקעלּפטנַא סָאװ ,רעטרעװ עשידיי עטלַא
 עיצידורע עסיֹורג ַא רָאטװַא םעד ןיא
 רעשיערּבעה?שידי רעד ןיא רָאנ טינ
 :טלעװ רעד ןיא ךיוא רָאנ ,רוטַארעטיל
 ,קיטסילַאטנעירָא רעד ןוא רוטַארעטיל
 2טנַאקַאּב יד טלעפעג רעּבָא טָאה ן-ג
 ?רעד ,שידיי ןקידעּבעל םעד טימ טפַאש

 רעכיּב יד ןיֹולְּב טצינעגסיוא רע טָאה וצ
 סָאװ) קעטָאילּביּב רענעכנימ רעד ןופ
 :ײטּפ} רעשידיי ריא ןופ גָאלַאטַאק טעד
 ,(טקידנערַאפ יװ טעמּכ רע טָאה גנול
 טינ ןבעגעגרעּביא ןרעװ ןטנעמנַארפ יד
 רעשינײטַאל ַא ןיא רָאנ ,לַאניגירָא ןיא
 יד ,םעטסיס םוש ַא ןָא ,עיצּפירקסנַארט
 טינ טפָא ןענייז ןטַאד עשיפַארגָאילּביּב
 םעד טרענימ ץלַא סָאד ןוא ,קיטכיר
 ךס ַא .קרעוװו ןסיורג ןייז ןופ טרעו

 ךרע רעד טינ ןוא תומּכ ןיא רענעלק
 יא גנוטעּברַאַאּב רעד ןיא רעקיסעלכַאנ
 16 1401900-06018006 110614 ךוּב ס--ג

 {וגז 14 20601900/2406, 00:64 40 242

 סעשניו ןוא רעטניו ןופ קורדּפָא)
 216 {619ס06 111612461/ 5861+/ 19

 ,(91 ז"ז ,1894 ,רעיוט ;065 5

 ירד ַא ןופ ןטנעמגַארּפ טגנערּב סָאװ
 שאדח ןופ ךיוא ,קרעו עשידיי ערעטלע
 "חישמ םעד ןופ טנעמַאטסעט יאיײג
 םירפס ייר ַא ןופ ןוא ,(א"פקּת ןָאדנַאל)
 אוא טפלעה רעט42 רעד ןופ רעכיּב ןוא
 םוקילא ,רעדניּבכוּב ,י .א ןופ א"צ ,ה"רי
 םעד ןופ השעמ יד) ,ט ןוא ,וו ,רעזנוצ

 -פ ,1869 רימָאטישז ,יטיורּב עלעקיטש |
 ?יור ענייאז) ּב"ק םהרבא ,שטיװַאקלאפ
 :קערש ענייא זיא סָאד -- עטכישעגירעּב
 ?ַאמ ןעסיורג םעד ןופ גנולייצרע עכיל
 ,ריּבַאק לַא טַארומ רעּביור ןעשינַאקָאר
 ,ףמש ,קיד ,מ .א ,(48 ז"ז ,1864 ענליוו
 טימ ,דנַא .א "טפנוקוצז רעקרָאי;וינ
 עכעלטפַאשנסיװכַארּפש עגרַאק עֿכנַאמ
 ךיוא טָאה קיטסישידיי וצ .ןעגנוקרעמַאּב

 ,הבישי -

 אטפסװפמזגסתס8 סעּברַא ס--ג תוכייש ַא

 ,דור ןופ 473 'ה) טמס פן: 4066

 ספרָאדנעצלָאה * ןָאפ ,רפ ןוא .סװָאכריװ
 . ?נעסיוו רעכילדנָאטשרעּפניײמעג גנולממַאזח
 - ,1885 ,ןילרעּב ,"עגָארטרָאפ רעכילטּפַאש
 עשידיי יד ןײרַא ךיוא טיצ רע ואוו ,(48 ז"ז
 "ךַארּפש:שימח ַא ןופ רעטסומ סלַא ךַארּפש
 רעד וצ זיא קרעװ ערעדנַא ענייז ןופ
 ןאטט6 126101226 24 ;ןענָאמ

 1601901-9020190616 ןוא 1893 6
6,,, 18996, 

 - 8וו0 6116106 1760180016 ןיא ,לעקנערפ ,ל
 ,סעלרעּפ סקילעפ ; 2118 .ב- ,6
 ;(1 ,25 שן ,ן2 :16019006 5240626ח

 קײטָאילּביּב ,װָאכָארָאּב .ּב ;03921 ,ןַאענעס ,ל

 .ןופ המישר ַא טימ) 110 .מונ ,גָאלָאליפ ןשידיי ןופ

 ,מונ ,"עיטַאמָאטסערכ, ט--ג רעּביא טעיזנעצער
 ,44---43 ז"ז ,"ןעלּפַאטש, ,ךיירנייוו ,מ ;(117--1

 --1886 תבט י) ןתנ טמלּבנירג
 רענװָאק ,זדיוו ןיא ,ּבעג ( -

 =רזוח ןשידיסח ַא ןופ ןוז סלַא ,טנגעג
 זיּב ,ענװָאק ןיא ןָא רָאי 6 ןופ ,דמלמ
 רעקדָאּבָאלס רעד ןיא טנרעלעג 6

 ןרעטסקע ןַא ןעועג ךָאנרעד
 לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג ,ענליוו ןיא
 ,גנוגערװַאב-רעסעּברַא רעשידיי רעד ןיא

 ,ס"ס סלַא ךָאנרעד ,צ"ּפ סלַא טשרעוצ
 2עד .עמרוט ןיא ןסעזעג גנַאל?םישדה

 !(0868- ןיא ןלעװַאג עניילק טימ טריטויּב
 קעװַא ןַאד ,09--1908 0614 1626
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ואוו ,סעדָא ןייק
 291 1911 טניז ןוא 402600406 80

 ןוא ןענָאטעילעפ ,ןעלקיטרַא ןּבירש
 ,"םכילע םולש ,"ןעגרָאמ טוגז ןיא ןציקס
 עּֿפש ,"טרָאװ עיינ סָאדח ,"דיא רעדז
 .ש ןיא רָאי עכעלטע טעּברַאעגטימ רעט
 ךיוא ךיז ,?ןעבעל רעונואק סגרעּבכָאה
 על סָאדי רעװעשרַאװ ןיא טקילײטַאּב
  .ק .ש ןופ ר"א "גָאטש רענליוו ,"ןעג
 :רַאפ יד ןיא ןוא .דנַא .א לַאּפיינש
 יװ ,ןּבַאגסױא עשיערּבעה עטסנדייש
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 גנוליצרעד ערעסערג ַא) "לט/ ּב"מז
 ,"ןמזחח ,?םלועהײ ,"חלשהי ,("שובייפ? -

 ,"םעהא ,"סרטנוקז ,"ת'דחאח ,"הריפצהז
 עשיטירק ערעסערג) "הפוקּתהז ,תסנּכװ
 :רעשט .ש ,ןַאמּפָאש ,ג רעּביא ןטעּברַא
 :פָא עשיטירק ַא) ונמלועח ,(יקסווָאכינ
 ןופ .דנַא .א (ע"ש רעּביא גנולדנַאה
 שידיי ןיא ןעגנולייצרעד ערעסערג ענייז
 ?רעטנואא ּב"מז ןיא ?שינעגעגַאּב ַאז זיא
 ,סעדָא) קילַאיּב .ג ,ח ןֹופ ר"א "סגעוו
 ענװָאק ןיא ןרָאא עטצעל יד 7
 רעדח ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש
 2נֵא ענעריישרַאפ ןוא "עמיטש רעשידיא

 :טייצ עשיערּבעה ןוא עשידיי ערעד
 ;יל ךיֹוא טכעלטנפערַאפ ואוו ,ןטפירש
 ?װעסּפ ענייז .ןציטָאנ עשיטירק ןוא רעד

 ,ןתנ ףעמינָאד
 ,דנַא ,א רעקוקסיוא ,סענרעשטי

 --1876 15/0) המלש יױלּבנירג
 רענוװָאק ,יקשיפוק ןיא ,ּבעג (

 .?רוק ,טַאטשּבָאקַאי ןיא ןגיוצרעד ,עטיל
 =לסֹור ז ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,דנַאל
 ןוא רעטלַאהכוּב ןעוועג ,לושסקלָאפ רעש
 טרעדנַאװעגסיױא 1904 ,עשרַאװ ןיא רחוס
 ןיא טעּברַאעגטימ ואו ,ןָאדנָאל ןייק
 ,ק ןופ ר"א חרעזײטרעװדַאװ ןכעלגעט

 ןוא "סערּפסקע ןעשידיא םעדח ,רמרמ |

 קעװַא 1909 ,"לַאנרושז ןעשידיא? סקושז
 סגנילּביל ןיא טעּברַאעגטימ ,ָאגַאקיש ןייק
 ר"א "טלעווע רעכעלגעט רעד ,"עסערּכז
 "דרָאקער ןעשידיא םעד/ ,רמרמ ,ק ןופ

 ירעירוק ןעשידיאא םעד ןיא טצעלוצ ןוא |
 | :ער;סייג סלַא --רמלמ .ש ר"ד ןופ ריא

 עשיטסיצילּבוּפ ךיוא ןּבירשעג  ,רָאטקַאד
 ,ןעלקיטרַא
 ,ןענָאט

 .--ן90ֿ יבצ-ירוא גרעבנירג

 ?טָאלז ייּב ,ןעמַאקליּב ןיא .ּבעג (
 ַא ,רעטָאפ ןייז = ,עיצילַאג:חרומ ,וועש

 ןעמוקאּב טָאה .ג

 יא ,דיי ַא ,רשא ןּב

 "רעדלעפ ףיוא ץעגרעק רעדיל

 - ןוויט
 ;ןגױא ענעגײא יד טימ ןעעזעג המחלמ

 :םוא עכעלנייוועגרעסיוא יד בילוצ רעּבָא !

 םעילעפ ןוא סעקסערָאמוה

 ןפיוא 1

6 

 - ױעד טימ רעטעּפש ךיז טָאה ,יּבר רעשידיסח
 - ,גרעּבמעל ןייק ןגיוצעגרעּבירַא עילימַאּפ

 עזעיגילער גנערטש ַא
 ןגָארטעג רָאי 19 יב טָאה ןוא גנויצרעד
 :ָאיצידַארטיד ךָאנ
 ןופ השּבלה עלענ
 רענַאיצילַאג יד
 ײעד טָאה ,םידיסח

 ןיא 1912 טריטויּב
 :יטסי--צ"ּפ רעד
 טפירשנכָאװ רעש
 .רעשידוי רעד;
 = ר"א "רעטײּברַא
 .טָאה קיטייצכיילג ,ועקָאל לרעּב ןופ
 ןיא ןּבײרש וצ ןּבױהעגנָא ךױא רע
 ןיא ןכַאז ענייז טקורדעג ןוא שיערּבעה
 ר"א לארשי:ץרא ןיא ךיוא יװ ,"חלשה/
 טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רענערּב ,י ,ח ןופ
 םעד ןיא | ,העּפשה עקרַאטש ַא םיא ףיֹוא
 המחלמ:טלעװ רעד ןופ רָאי ןטשרע
 ןופ טייצ ערעווש רעייז יד טכַאמעגכרוד

 גרעּבמעל ןיא עיזַאװניא רעשיסור רעד
 גנולמַאז עטשרע ןייז ןּבעגעגסױרַא ןוא

 -=מעל)
 ןיא ךוּב עטשרע סָאד -- (1915 ,גרעּב
 :ָאמ?המחלמ יד טלדנַאהַאּב סָאװ ,שידיי

 יד טָאה רעכלעװ ,םענייא ןופ

 סָאד ןיא טייצסגירק רעד ןופ ןדנעטש

 םעד רָאפ טקרעמַאּבמוא ןגילּבעג ךוּב

 פיֵלַאג יד ןיא רָאנ ןוא ,םלוע ןרעטיירּב

 ?עג סע טָאה ןויירק עשירַארעטיל:שיצ
 יבצ ר"ד ןוא םשור ןסיורג ַא טכַאמ
 רק ַא טעמדיװעג םיא טָאה רעציּפש
 / =גָאטװ רעגרעּבמעל ןיא לקיטרַא  ןשיט
 :עגוצ .ג טרעװ טייצ רעד וצ ,?טַאלּב

 טקישעגּפָא ןוא רעטילימ םוצ ןעמונ
 טָאה רֶע .עיװגלסָאגוי ןיא טנַארפ

 ךוא ןטכַאלש ךסַא ןיא טקילײטַאּב ךיז
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 :ַאלעצנַאק רעד ןיא טעּברַאעג רעטעּפש
 ואוו ,ָאװעיארַאס ןיא קלָאּפ ןייז ןופ עיר
 טימ גנורירַאּב ןיא ןעמוקעג בגא זיא רע
 טָאה רעדיל לקיצ ַא ,ןדיי עׂשידרפס יד
 טכעלטנפערַאפ טייצ:המחלמ רעד ןַיא רע

 ,1מ16ז גזמג ט"א קיריל ּב"מז םעד ןיא
 קידנענעק טינ ,רעּבמיא ,י .ש ןופ ר"א
 ןופ ערעפסָאמטַא יד רעמ ןטלַאהסיוא
 ןופ ףוס םייּב רע טָאה ,עמרַאזַאק רעד
 ײמרַא רעד ןופ טריטרעזעד המחלמ רעד
 סע ואוו ,גרעּבמעל ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןוא -

 דנַאטשוצ:סגנורעגַאלַאּב טשרעהעג ןַאד טָאה

 .ףָארטשטיױט טָארדעג טָאה עגר עדעי ןוא
 1918 רעּבמעװָאנ ןיא ,עיצרעזעד רַאפ
 :רעּבמעל םעד טּבעלעגרעּביא רע טָאה
 ,זוה סָאד ןכלעוו תעשּכ ,טָארגָאּפ רעג
 זיא ,טניואוועג טָאה רעטָאפ ןייז ואוו
 =וצ ןרָאװעג טנערּברַאפ ןוא טרעטשעצ

 ןשידיי קיטש ןצנַאג םעד טימ ןעמַאז
 ןייז טכַארּברַאפ טָאה ,ג ואוו ,לָאטרַאװק
 ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 1920 .טנגוי
 יד ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה רע ואוו
 ,רעטכיד עשידיי עגנוי יד ןופ ןּכַאגסױא
 ַאװ עמעָאּפ רעד ןופ) ?ןעגנירפ ּב"מז יו

 ?ערטסַאילַאכװ ּב"מז . ,("םערוט ַא ּפָאק
 (יּפָארַא גרַאּב טלעווק עמעָאּפ רעד ןופ)
 םיריש עשיערבעה טימ ךיוא ,,,דנַא ,א
 ,א ,("תומלע תרמזמפ) טזוז ,ש יהּפוקּתה, ןיא
 ט"א ה"מז ןּבעגעגסױרַא ןײלַא ,דנַא ,א
 םעייג םעד רַאפ לַאנרושז -- סָארטַאּבלַאז
 --ה }) "קורדסיוא:רעלטסניק ןוא?רעטכיד

 ,ביורטניוו באז ןופ טנכיײצעג עליה

 טָאה רע ואװ ,(19 ז"ז ,1922 ,עשרַאװ
 2ימַאלקָארּפװ ןעלקיטרױַאריפניירַא יד ןיא
 רענגעק יד וצ טסעפינַאמק ןוא ?גנור

 :ינָאיסערּפסקע "גנוטכיד רעיינ רעד ןופ
 עמַאזיורג סָאד; ןדנירגַאּב טוװּורּפעג שיטס |

 ,דליּב םעניא עשיטָאאֿכ סָאד- ,דיל םעניא
 טזָאלעג ,"טולּב םענופ יירשעגפיוא םעדי
 ויטקעפסָארטניא ֹוצ ףור םעד/ ןרעה

 ןרַאפ ,גנופיטרַאפ ןוא הגשה רעשיטס
 . ןגעקַא ,קורדסיוא?ןשטנעמ ןטעקַאנ ןעיירפ
 טימ םעד ןופ גנוקידרעוומוארַאפ רעד
 =סקע םענעגָארטעגסױא ךרַאמ ןוא טולּב
 =עלּפ רעצנַאג רעד ןגעקַא ,םזינָאיסערּפ
 טימ רעגָאטתוניבמ ענעפורעגמוא עדַאי

 =עקליואוו רעשיסרוקיּפַא:שהלּכשה רעייז
 גַאּבלַאו ןופ ,ה עט22 סָאד ,?טייקידווענ
 טריקסיפנָאק טכַאמ רעד ןופ זיא סָארט
 / ןיא גנוקידלושַאּב רעד רעטנוא ןרָאװעג
  ץעװַא 1923 זיא ,ג ןוא ,גנורעטסעלסטָאג
 .:ָעגסױרַא טָאה רע ֹואװ ,ןילרעּב ןייק
 ,לַאגרושז ןייז ןופ 4--3 'ה סָאד ןּבעג
 עמעָאּפ ערעסערג ַא טכעלטנפערַאפ טרָאד
 ?רַא יד ןיא ןוא ,"םלצ ןופ תוכלמ ןיאא
 ףיוא םייה:ןקיטייוו?) ןציטָאנ ןוא ןעלקיט
 ?טָאג םוצ גָאליּפע ,"דרע רעשיווַאלס
 ?גיא ןקיטסיײג םעד ןקָארּב ַאװ ,"טײקיזָאל

 קורדסיוא םוצ טכַארּבעג ,(?םוטנדילַאװ
 :געזרעּפ רעשידיי רעד ןופ קיגַארט יד

 םעד ,"עּפָארייא?םלצ רעד ןיאה טייקכעל

 :עצ ןסיורג םעד ףיואק ןרָאצ ןֹוא רעצ
 םענופ סעצַארּפ -סגנוליופעצ  ןוא = לַאפ
 וצ טלצרָאװרַאפ טפַאשקנעּב יד ,"קלָאפ
 םעד ןופ ןדָאּב ןטלַא םעד ןיאש ןרעו
 .?רעּב ןופ ,"טנעיחָא ןופ ,קלָאפ:רעערּבעה |

 . רע ואװ ,יא ןייק קעװַא ,ג זיא ןיל
 תונוילגא ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא טָאה
 "העראד אנדסח ןוא "ןדסע -- "יוטבל

 ףרַאש קידנטעױטסױרַא ,(ה"ּפרּת ,םילשורי)
 ?ףעדָאמ רעד ןגעק ךעלטפַאשגדייל ןוא

 - םעד ןגעק ,רֹוטַארעטיל רעשִיערּבעה ױענ !
 =ָאס ןשידיי םעד ןוא םוילַאנָאיצַאנתולג
 םזינויצ ןלעיציפָא םעד ןגעק ,םזילַאיצ
 :רעלטטניק ַא ןפַאשע ֹוצ .קידנפור ןוא
 ף=ץױא ןקידנטעּבױא םעד ןיא עיציזָאּפ
 ןופ ערעפסָאמטַא רעד ןיא ,"לארשי
 ,ךיז םוִיערּבעה ןשיניטסעלַאּפ ןקידנּפמעק
 - ףעשידיי חעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ןצנַאגניא
 טּבױלרעד ֹוליִּפַא ךיז ןֹוא רוטַארעטיל

| (21) 
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 יד ןופ ךַארּפש" סלַא שידיי ןפיירגוצנָא
 :עגנָא ַא ,ג טמענחַאפ ךָאד ,?סעקװעלַאג
 רעשידיי רעטסיינ רעד ןיא טרָא םענעעז
 ןופ רענייא סלַא עיזעָאּפ

 טסילַאטנעמיטנעס ַא עבטּב ,המחלמ רעד |

 ,רעקיגעלע ַא ןוא
 רעד ןופ העּפעה רעד רעטנוא ,הצילמ

 םוצ ךיוא ןוא ,גנוטכיד רעשִיערּבעה !
 יג זיא ,םילַאוטקעלעטניא ןשירעלּבירג
 קרַאטש ַא ןופ שטנעמ ַא ךיֹוא רעּבָא
 ענייז ןשיװצ ןוא ,ליפעגסנּבעל ןזעיגילער
 רעטכע ןופ ןרעטסומ ָאד ןענייז רעדיל

 ךוּב ןייז ןיא וליפַא .,קיריל רעזעיגילער |
 ענייז ןיפ ןעגנוּבעלרעּביא ןוא ןקורדנייא
 ,(עזָארּפ ןוא ןזרעפ ןיא) ןױָאיײהמחלמ
 "שיור סנעטייצ ןיא; ט"א סױרַא זיא סָאװ
 (64 ז"ז ,1919 ,גרעּבמעל ,"לאלצּבז ג"פ)

 ַאנ עזעיגילער ןייז קוחדסיוא םוצ טמוק
 ,רוט
 ,ןסָאגעצ ללכּב
 ,ךַארּפש רעטשירעמשטײדרַאּפ גונעג ךָאנ

 ןופ לײט םעד ןיא ךַאװש סרעדנוזַאּב
 ןקרַאטש ַא רעטנוא ,עזָארּפ רעשיריל רעד
 :יל:המחלמ רעשטייד רעד ןופ סולפנייא

 ןיא סָאװ ,ךוּב ןקיזָאד םעד ןיא

 .המחלמ יד ּפָא רעטכיד רעד טצַאש ,קיר
 ?סקילגמוא ןשיגָאלַאכיספ סלַא רָאנ טינ
 *וצ ןקיטכעמ סלַא ךיוא רָאנ ,וויטָאמ
 יקילג ןסיז ןליטש םעד ןופ טנעמָאמסגנוָיצ

 .טרעדליש ןוא |

 ןשיװַאלסָאגוי ַא ןיא ןעגנוּבעלרעּביא ענייז
 .עטנוזעג סָאד ,טנָארפ-םורד ןפיוא ףרָאד
  ,רעױּפ ןשיּברעס ןופ ןּבעל עשילידיא

 ,רַאפעגיטױט רעד ןופ

 ט"א ךוּברעדיל ןטייווצ ןייז ןיא ךיוא

 יד/ ג"ִפ) "דלָאגנעטכַאנרַאפ;
 ךָאנ .ג זיא (208 ז"ז ,1921 ,עשיַאװ
 רעזעיגילערה ןופ רעטכיד חעליטש רעד
 *עּב יד סָאװ ,רעדיל:עּביל ןופ ,השודק
 ןופ ,תוליפּת יו ןעגנילק ייז ןופ ערעס

 רעד רעּבָא ,ןעגנומיטש:החנמ עליטש

 .ףעטכיד יד

 ךָאנ עכָאּפע:סָאַאכ ןוא:םערוטש רעד ןופ

 וצ גנוגיינ ַא טימ-

 ועד ןיא ןפלָאהַאּבמוא
 ,עמעַאּפ רעד ןופ תונוחסח

 ,"גנוטייצ |

 צייט", 

 עטצעל יד ןופ סָאַאכ:טלעוו רעקידארֹומ
 +סיוא ןוא יירשעגסקורדסיוא ןייז ןוא ןרָאי
 - ?ערּפסקע רעד --טסנוק רעד ןיא ייווסקורד
 יד טַאהעג םיא ףיוא טָאה -- םזינַאיס

 ?עיגילעה ןייז ןוא . גנוקחיוו עטס;רַאטש
 םעד ֹוצ טכַארּבעג םיא טָאה ןערּב רעז |

 ;םוילָאּבַאיד םוצ ,האמוט רעד ןופ טלוק
 *?יורג רעד -- ךוּב ןטסרעלוּפָאּפ ןייז ןיא
 סָאדװ ג"פ) ?ָאטסיפעמ; עמפָאּפ רעס
 עט*2 ;63 ז"ז ,1921 ,גרעּבמעל ,יךֹוּב
 ?רֹוטַארעטילא ג"פ י- עּבַאגסױא:טכַארּפ
 ?עטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ םייּב ײדנָאפ
 ,עשרַאװ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַאר
 ,ףעטכיד ןופ דליּב ןטימ ,85 ז"ז 1922

 רע טריפ (יוועלרעּב ,ה ןופ טנכייצעג
 .טָאה סָאװ ,חוּכ ןרעטסניפ םעד סױױַא

 םעד ןיא טלעװ יד טרעדײלשעגנײרַא |
 :תלהק סָאד טגניז ,תורקפה ןופ םוחּת
 / ןופ טלקע םיא סָאװ ,רוד ַא ןופ גנַאזעג
 . רַאפ זיא השודק יד ןוא האמוט רעד
 / יד ףױא קידנקוק טיג ,ןרױלרַאפ םיא

 - .ףיא ףיואו
 םעד ףיוא ,טייקנגיוצעצ רעזייוורעטרע
 :עמ/ זיא ,ליטס ןטרעטיילעגסיוא טינ
 :ידיי עטסקרַאטש יד ןופ רענייא "ָאטסיפ
 ?טייצ ןקיטנײה ןופ ןטנעמוקָאד עשיד
 .=ײּפטסּבלעז ןוא רעצ ןופ ךוּב ַא ,טסייג
 ,ןוויטָאמ עשיטָארע עקרַאטש טימ ,גנוקינ

 ןיא ,'לעװײט םוצ טָאג ןופ, ,רעגינ ,ש

 "רעטײּברַאפ ,קירע סקַאמ { 5 10/ְטז "גָאט,

 טעָאּפ רעד ,ןילטײצ ללה ;עשרַאװ

 1921 ,"טנעמָאמ, ןיא ,"טײציהחנמ רעד ןופ
 , "טָאג ֹוצ טָאג ןופ געװ ס--ג, ,שטיװָאּבוקאי .ל ,א

 ,"טלעוװ-רעכיּב , ,שטיװַאר ךלמ 1921 ,"טניײה ,, ןיא

 1257 ןיא ,רעפּואק ,מ ר"ד 208 ,,2
 יבצ ירוא, ,ל--מ יי 11922 26/1 ,אטז)סז
 *ארעטיל , ןיא "גרָבנירג יבצ ירוא ןוא גרעבנירג

 ,כיד רעד, ,רעגניז , .י ;48 ,"רעטעלּב עשיר

 - =ַאנ יד ןופ ךַארּפש יד, ןוא "ןיע םנָא רעט

 "ָאטסיפעמ , ,ץרעהנעדי .א 151 10 ,"סעקוועל
 ,1922 "סב רענילּבולג ןיא "םלוג רעד, ןוא

 .8 ,1922 "גנֹוגעװַאּב רעזנוא, ןיא ,ןיבי .ה 5
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 --1896) רזעילא גרעבנירג
 ,עיּבַארַאסעּב ,ןַאקּפיל ןיא .ּבעג (

 ןוא עשידיי ַא ןעמוקַאּב רָאי ןט:16 ןויּב
 יב םייה רעד ןיא גנויצרעד עכעלטלעוו

 ?סיוא 1913 ,ןרעטלע עכעלגעמרַאפ ענייז
 עכעלטע ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעג

 ,ןָאטסָאּב ןיא רעטעּברַא ןַא ןעוועג רָאי
 רוטַארעטיל טרידוטש טייצ עסיוועג ַא
 ןעוועג ,טעטיסרעווינוא רענעגישימ ןיא
 ,ןלוש עשידיי יד ןיא רערעל ַא ךיוא
 טָאה .,ןָאטסָאּב ןיא רעדיוו 1921 טניז
 ןטענָאס ןוא רעדיל טקורדעג 1919 טניז
 רעד; ,"טלעוו רעיינ רעדא ,יסדנוק; ןיא

  ןיא ,"טרָאװ סָאדע ,ח,ש .א ,פ, ,"טייצ
 - ,'טייהיירפפ ,יסדמעחפ ןוא סנגייאק ּב"מז

 לא פ"א ךיוא ,,דנַא ,א "רעדעפ ידחז
 ,ג--8

 - טגיואוועג טָאװ -- דוד גרעּבנירג
 יה ַא ןּבעגעגסױרַא ןוא יטעניסניס ןיא

 - טכעלטנפערַאפ ,שידיי ןיא ןעגנולייצרעד
 ןיא ןעלקיטױא ןוא ןעגנולייצרעד ךיוא
 ,"טלעו עשידיאי ,/טַאלּבעגַאט ,דיײז
 (?) רעגרובסטיּפ ,"רעטעלּב? סעקינימ
 ,דנַא ,א "דניירפסקלַאפ?

 ,30 .ז ,אקירמאּב לארשי ימכח

 -- 188.) חרז גרעּבנירג =
 .רעוועיק ,ןבל-הדש ןיא .ּבעג (

 ,דמלמ ַא ןעװעג זיא רעטָאפ ןייז ,ּבוג
 סלאלצּב 'רח ןיא שמש םעד ןופ ןוזַא
 רעקיטלעװטנייה ַא ןיוש רעּבָא ,"זיולק
 ןסקַאװעגסױא .,ליּכשִמ קיטש ַא ,שטנעמ
 רענבלהדש םעד ןופ הביבס רעד ןיא
 ןַא ןרָאװעג .רעטעּפש .ג זיא ,ףיוהלוש
 םעד ןטלַאהסיוא ןכָאנ ןֹוא ןרעטטקע
 טרידוטטש ,ערוטַאמ ףױא ןעמַאזקע
 ןיא טוטיטסניא ןשימָאנָארגַא םעד ןיא
 יד ןיא ,(עירדנַאסקעלַא=יינ) עװַאלוּפ

 2ַאנ יד ןשיװצ טרעקרַאפ ןרָאי עטשרע
 רעד ןופ ןוירק עטמיטשעג לַאנָאיצ

 ,ןרוש

 =געטש ףיוא ןוא טפַאשנטנעדוטס רעשידיי
 טייקנדנוּבעגוצ עפיט ַא ןטלַאהַאּב טיד
 2קֵא רעד ךָאנ ,רוטלוק רעשידיי רעד וצ
 יָאק סלַא טמיטשַאּב עיצולָאװער:רעּבָאט
 ןופ טסנוק ןוא גנודליּב רַאפ רַאסימ
 - ,ענומָאק (רעגרוּברעטעּפ) רעקידנופצ רעד
 =ימָאק=סקלָאפ םעד ןופ טנַאה עטכער יד
 טָאה ,יקסרַאשטַאנול .ַא גנודליּב רַאפ רַאס

 עלַא טציטשעג טנַאה רעטיירּב ַא טימ ,ג
 ןיא ןעגנומענרעטנוא : רוטלוק עשידיי
 ,טיּבעג:סגַאלרַאפ ןפיוא טּפיוהרעד ,ב"טּפ
 :יד ,ש ןוא רעדניּבכוּב ,נ טימ ןעמַאזוצ
 סָאד טריטקַאדער רע טָאה ןייטשטנעמ
 11 ,מונ סלַא) יןעגַארפ-רוטלוקא ּב"מז
 ;ביב רעשיטסילַאיצָאס:שידיאז רעד ןֹופ
 :יא רַאפ טַאירַאסימָאקז ג"פ ,"קעטָאיל
 --95 ן"ז ,1918 ,ּב"טּפ ,"םינינע עשיד
 ,יקסרַאשטַאנֹול .א ןופ ןעלקיטרַא טימ
 ,ד ,יקסװַאנָארגַא .ס ,ַאיַאקטּפורק נ
 ,ס ,א ,יקסוװעשוגַאּב ,לוװו .,גרעּבנרעטש
 ?רַאפ ךיוא טָאה .(,דנַא .א ץיװָאמיפַארעס
 :ָארּב עשיטילָאּפ עקינייא טכעלטנפע

 רעד ףיוא םזיניצ רעדח יו
 =רַאסימָאק .דיאװ ג"פ) "סַאג רעשידיא
 עשידיאזװ ,(32 ז"ז ,1918 ,ּב"טּפ ,"טַאי
 .רעדי ג"פ) "ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס

 =ערטימ טָאה ,(1919 ּביטּפ ,"טסינומָאק
 עשיטסינומָאק עשידיי עקינייא טריטקַאד
 ןרָא עטשרע יד ןיא ןטפירשטייצ
 "ןַאגרָא םעד יו ,טכַאמנטַאר רעד ןופ
 םינינע עשידיי רַאפ טַאירַאסימָאק ןופ
 םוחנ טימ ןעמַאװצ) "עמיטש עיירפ ידח
 סױרַא } טרָאּפָאּפַאר םולש ןוא רעדניּבכֹוּב

 :ַאזוצ) "ענומָאק ידח ,(,מונ:לּפָאט 2 זיולּב
 ,1919 ּב"טּפ ,טרָאּפָאּפַאר םולש טימ ןעמ
 :ינומָאק ַא -- "טלעוו עיירפ ידח ,(,מונ 2
  =יֵל ,קיטילָאּפ רַאפ טפירשנכָאװ עשיטס
 ןעמַאזוצ) ןגָארפ-רוטלוק ןוא רוטַארעט/

 ,(.מונ 5 ,1919 ,קסנימ ,רעדניּבכֹוּב .נ טימ
 +םֹוּב .נ טימ ןעמַאזוצ) "ןּבעל ןוא ףמַאקח
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 --רעט=2 ,ּב"טּפ ,מונ רעט:1 ,9 ,רעדניּב

 ,(וועיק
 -- 1860) לאלצב- -םייזח גרעּבנירג |

 ?דעש ,וָארגנעוו ןיא .ּבעג 0
 ,טנגעג = רעצעל טנרעלעג רָאי 15 ויּב

 ?תיּב ןיא 3 רָאיַא ךָאנרעד ,רדח ןיאי
 ךיז רע טָאה זײװלגנִיי ןיוש .שרדמה -

 ןוא רעטעּפשּפָא ןַא רַאפ ןזיװעגסיױרַא
 .עגײז טימ ןעװעג ןוא רעכַאמקזוח ַא
 .גא לטעטש ןיא טנַאקַאּב ךעלקיטש

 ןעו ,רעגייטש ַא יױזַא "עקלַאצ םייחח = |
 טכוזַאּב ֹוּתעשּב טָאה דיגמ רעמלעק רעד

 | .ג טָאה ,תושרד ןטלַאהעג ןוא ווָארגנעװ == |
 . +?ףוס ,תושרד יד טגָאזעגכָאנ ןגרָאֿמ ףיוא
 יד בילוצ עקלַאצ-םייח טָאה ףוס-לּכ

 םיטַאּבעלַאּב עשלטעטש יד 'דצמ תופידר |

 .זיא ןוא ווָארגנעװ ןופ ןייז רקוע טזומעג
 ;עגנָא זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןייק קעווַא
 יז סָאװ ,ןרָאיטקַא עּפורט ַא ןיא ןעמוק

 ."רעדָארּב ידח נ"א טנַאקַאּב ןעוועג ןענ !
 ןיא ץעגרע ןעגיפעג ךיז רע לָאז טציא
 - יד ןופ רעסַאֿפרַאפ רעד זיא ,ג-. .עיצילַאג
 ?תקידצ יד עשטניּבז :ךעלכיּב-סקלָאפ ייווצ
 -- ידָאּב ענעלַאפעגנייא איד רעדָא עט
 טָאה נוא טייצ לעיפ טָאה סָאװ רעד
 :ָאה לעכיּב טָאד לָאז / ּבעיל ןעגינעגרעפ -
 ּבָאה ךיא / ּבוטש ןיא ךיז אייב ןעּב
 .סרעדעי / טכַאמעג הימי .לעיפ טימ סָאד

 לעכיּב סָאד | טכַארטעג טוג ךַאז ןייז וצ
 ?רעד / ןעלייוו רַאפ וצ טייצ איד טוג זיא
 .ֹוצ טשינ ךיז ןענעיל םעד אייּב טּפוה
 | +ענ רענייא ךיז טעװ טכייליפ / ןעלייא
 ַאד טָאה רע סָאװ רַאפ / ןעניז ןיא ןעמ

 ,טביױלג | ןענופעג טשינ תומּכסה ןייק

 .טלעג טכַאמעג טשינ סָאד ּבָאה ךיא זַא |

 ּבָאה סטכער סעּפע רָאנ / ןענידרעפ וצ
 אידט ;(28 ז"ז 1911 עגַאלפױא עיינ .,עשרַאװ) "ןעניגרעפ וצ ןעדעי בעיל ךיא

 הדועס=השודק הרבח
 ,ןּבַאגסױא 1 טלייצרעד טרעװ ָאד -- ןגנמ לעב רעד

  תירא 'ר רעדָא

 -ברעּבנירג =

 יא טקורדעג
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 .:ייצרעּפ יד ןופ ןעכַאז עשיטירק לעיפ
 "יד רָאפ ָאד טמוק ךיוא ,טלעװ עשיט
 .הרבח עשיטיײצרעפ יד ןופ םיגהנמ
 צג גהונ ךיז ןעּבָאה ייז ױזַא יוִו השודק
 =עּבעל יד טימ ןוא עטיוט יד טימ ןעוו
 ןופ טליײצרעד ָאד טרעװ ךיוא .עגיד
 :עג טָאה סָאװ יאּבג השודק הרבח ןייא |

 .,טײל הרבח יד רַאפ הדועס ןייא טכַאמ !
 טע .בנגעגקעװַא הדועס יד טָאה ןעמ ןוא

 ?!"טצעזעגנייא ןעמ טָאה יאּבג םעד ןוא

 -.,(32 ז"ז ,1 ,עגַאלפױא עיינ ,עשרַאוו)

 ,ךעלכיב עדייּב
 ,עריטַאס = סקלָאפ

 רעד ןופ ןרעטסומ|
 ,ןקיטומטוג ַא טימ

 :פַאז ַא ןיא ןּבירשעג ,רָאמוה ןכעלּבָארג
 =רַאּפ טימ/ ,ךַארּפשטקלַאפ רעטכע רעקיט
 ,ןדלעה סלַא לטעטש ןופ ןעניוש
 .רעלוּפָאּפ רעייז םּתעשּב ןעוועג ןענײז
 .ךיא ךיוא רָאנ ,ָארגנעװ ןיא רָאנ טינ
 :אידו עטשרע סָאד סרעדנוזַאּב ,ןליוּפ
 =נָא טָאה .ג סָאװ ,"דָאּב ענעלַאפעגנייא
 * .קירוצ 40 רָאי ַא טימ ןּבירשעג

 / ,דנַאללָאה ,מ 'ה ןופ גנולײטטימ עטאװירּפ |

 =- 1897) סחנפ-לאיחי גרעּבנירג
 / =עג .ץעלדעש ןיא ,ּבעג (|

 --1919 ,הבישי רעד ןוא רדח ןיא טנרעל
 .ךעװעג ,רעטילימ ןשילױוּפ ןיא טנידעג 1
 ןטכַאלש יד תעּב ,טנָארּפ ןפיוא םישדח 8
 וצ ןלַאפעגנײרַא עװַאלמ ןֹוא קצָאלּפ יב
 טפַאשנעגנַאפעג ןיא ײמרַא רעטיור רעד
 עילַאפטסעװ ןייק ןרָאװעג ןבירטעג ןוא
 ןיא ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש  ,ןייר םייּב
 ?פעשַאּב זיא רע ואוו ,טָאטשטרוּבעג ןייז
 .עטשרע יד --- .רעלָאמנדליש סלַא טקיט
 עזָארּפ ןיא רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד

 :לעמַאז סגרעּבנעסייוופ
 .=ײטַאּב טּפיוהרעד ךיז רעטעּפש ,"רעכיּב

 יװ ,ןטפירשטייצ עקיטרָא יד ןיא טקיל

 =דעשע ,22--1921 ,"עמיטש רעצעלדעשי

 .דנַא עקינייא ןוא ,?טַאלּבנעכָאװ רעצעל
 --- "ןעמולּבז :םרָאפכוּב ןיא
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 ,ץעלדעש ,"ןעמָארטשח ג"פ) ןעדנעגעל
 --"דלעפ ןעגיטולּב ןופש ;(20 ז"ז ,3
 ,ץעלרעש) רענלעז ַא ןופ גנולייצרעד
 ,(47 זיז ,ד"פרּת

 - - 1869 1ד|טוו) .ּבײל זיוהנירג
 *עג .קָאטסילַאמ ןיא .ּבעג (

 ײּב ןֹוא הבישי ןוא רדח ןיא טנרעל
 15 ֹוצ ,רערעל עטַאװירּפ
 ,טפעשעג ַא ןיא תרשמ סלַא ןעמוק
 ,קירּבַאפ ַא ןיא רעּבעװ סלַא רעטעּפש
 ןיא "דנוּבא ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא
 לכיּב ַא ןּבעגעגסױרַא 1900 ,קָאטסילַאיּב
 :רַאװ) "רעדניק ןייק טינ טגָאלש/ טײא
 רעד ןופ טקורדעגרעּבא ;עש
 טניז .(קרָאײװינ ןיא ",ָאק גנישילּבָאּפ

 .?נעמעלע ַא קָאטסילַאיּב ןיא טריפעג 1904

 ?טנֹװַא ךיוא) ךעלדיימ רַאפ לוש ערַאט
 .ןענייז עכלעוו ,ענעסקַאװרעד רַאפ ןסרוק
 עשִיײצילָאּפ בילוצ ןרָאװעג טכַאמרַאפ
 טרעדנַאװעגסיױא 1916 ףוס ,(סעיסערּפער
 עג רַאי עכעלטע ואוו ,עקירעמַא ןייק
 :נקורד ,קירּבַאפ-רעדמעה ַא ןיא טעּברַא

 ןיא לקיטרַא ןַא טײצ וצ טייצ ןופ קיד
 םעד ןיא ,ןירג .ל ּפײא ךיוא ,גנוטייצ ַא !

 . טײלסדנַאל רעקָאטסילַאיּב יד ןופ ןַאגרָא
 רעּביא ןּבירשעג "עמיטש רעקָאטלילַאיּבז
 2וַצ ,קָאטסילַאיּב ןופ עטכישעג רעד
 ךוּב ַא רַאפ לַאירעטַאמ טלמַאזעגפיונ
 ,ץנוק רעצרַאװש ןוא ףושיּכ ןגעוו

 ;ןמלז--שידיי) דלָאּפָאעל דלַאװנירג |

 (הדוהי:לאיתוקי -- שיערּבעה ,בייל

 :ַאמרַאמ ןיא ,ּבעג ( --1888 26/14)
 ,רעטָאפ ןייז ,ןרַאגנוא ,וועג ,טעגיס:שָאר
 רעמיטנגייא ןוא טָאטש ןיא להקח:שאר
 ןּבעגעג םיא טָאה ,טפעשעג:םירפס ַא ןופ-
 2ג טָאה גנויצרעד עועיגילער ןייר ַא
 16 וצ ןוא תובישי ןוא רדח ןיא טנױעל
 ןרעטנוא ,תוארוה תורּתה ןעמוקַאּב רָאי
 ימי ירבדח סנַאמלוש ןמלק ןופ םשור

 .לעגנָא רָאי

 - ןרּביהז

 ןבעגעג

 :עגלַא וצ ןּבערטש וצ ןּבױהעגנָא "םלוע;

 .?טרופקנַארפ ןייק קעװַא ,גנודליּב רעניימ

 ,לושרעניּבַאר יד טקידנעעג ואוו ,ןיַאמד
 יד קידנכוזַאּב ,עּפָאריײא ץנַאג טזײרַאּב
 רב ,דרָאפסקָא ,ןקעטָאילּביּב עטסערג
 ?מַא ןיא אנַאילַאטנעזָאר ,םּועזומ שיט
 ןוא י"א ןיא ךיוא ןעועג ,םַאדרעטס
 המחלמ רעד ןופ ךָארּבסיױא םייּב ,םירצמ
 סלַא םגה ,רעטילימ ןיא קעװַא קיליוויירפ
 ןעוועג ,ןופרעד רוטּפ ןעוועג רעניּבַאר

  =טבַא ואװ ,עינַאּבלַא ןיא טנָארפ ןפיוא
 ךָאנ .יבצ יתּבש ןופ הבצמ יד טקעד
 ,,טשעּפַאדוּב ןיא טצעזַאּב ךיז המחלמ רעד
 :ץמֹור ןיא גנולדנַאהכוּב ַא טנפעעג ןַאד
 .רע ואװ ,עקירעמַא ןייק קעװַא 1924 ,עינ
 ,ָאיהָא טַאטש ,סוּבמולָאק ןיא בר זיא

 יד ןיא טקילײטַאג ךיז 1905 טניז טָאה |

 "תדה יקיזחמק רעגרעּבמעל - םעדק ןוא/

 ןיא ,"רעטײּברַא ןעשידוי ןעועיגילער

 יד ןיא ,ןטפירשטייצ עשידיי רעטעגיס יד

 ןּבירשעג ,ןּבַאגסיוא עשידיי = שירַאגנוא

 :נעגעל עשידיי ,ןעלקיטרַא עשירָאטסיה !
 ,ןרַאגנוא ןופ סעד

 א"צ = ,וו"זַאא ץַאלּפ
 :המחלמ ןופ ווירּב
 רעטעגיס רעד ןיא

 ?טנפערַאפ ?טטַאלּב סעשידײ, גנוטייצ

 ?רענעיו ןושמשק טעּברַא ןַא טכעל
 ןבירשעג ןענייז ןעלקיטױֵא עשידיי ענייז
 :סױרַא םרָאפכוּב ןיא ,שטייד:שידיי ןיא

 - תודלוּתז :(שיערּבעה ןיא)

 הרוּתה תורוקח ;"לַאהטנעזָאר תחּפשמ
 --"תונורכזה חפסז ;"הירגנואּב הנומאהו

 - +רַאפ יד ףיוא ןעגנוּבעלרעּביא יד ןופ

 ,המחלמ?טלעוו רעד ןיא ןטנָארפ ענעדייש
 / סנטצעל ,(128 ז"ז ,1922 ,טשעּפַאדֹוּב
 ןהֹּכה םירפא 'ו ןגעוו ךוּב ַא טסַאפרַאפ
 | ,ענליוו ןופ

 (1895 1853 ץירָאמ דלַאװנירג
 .ואוו ,ןרעמ ,(? שַאדַארה-.גנוא) ןיא ,ּבעג
 רערעל ןעװעג זיא ,בקעי ,רעטָאפ ןייז
  =ַער רעשיניורק רעד ןיא עיגילער ןופ
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 ?עס = רעניּבַאר טקידנעעג ,עיזַאנמיג-לַא
 רעניּבַאר ןעוועג ,עלסערּב ןיא רַאנימ

 ,טיילצנוּב:גנוי ,קעזיֿפ ,רַאװָאלעּב ןיא

 יַאגלוּב ןיא רעניּבַאררעּבײא 1893 טניז
 ,דנַאנידרעפ טשריפ םייּב ברוקמ ןוא עיר

 ןיא רַאנימעס:רעניּבַאר ןופ רָאטקעריד
 טָאה .ןָאדנָאל ןיא ןּברַאטשעג ,עיּפָאס
 ןוא עשיטסיווגניל ייר ַא טכעלטנפערַאפ
 רושָארּבַא א"צ ,ןטעּברַא עשיטסיַאדוי
 סטסז 660 10619ט0 -060ו90060 ןגזקסמ
 2ַאדוּב טט/2ס0 14006ז621900 2622ת01/

 פא רעטַארַאּפעס ;'16 ז"ז ,1876 ,טשעפ'

 :פיֹוא עט:2 ;טמ8ז.151614 ןֹופ קורד

 טערט רע וואו ,(1888 ,גָארּפ -- עגַאל

 רעשידי רעד רַאפ ףיוא םערַאװ רעייז

 | :ךַארּפש

 819 ,01 ,00 ;ריּכזמה ףסא ,אּפּפיל ,ד .ח
 יָאליפ ןשידי ןופ קײטָאילּביּב יד ,וװָאכָארָאב ,ב
 420 ,1880 ,116ת. 80. 8004028 367 ,מונ ,גָאל

 --1884 ןוושח ט"כ) בקעי דלעפנירג
 ?עיק ,עקרעיוּב ןיא ּבעג (

 ןוא טחוש ַא ,רעטָאפ ןייז ,בֹוג רעװ
 ןגיוצעג טָאה סָאװ ,דיסח רערָאגַאדַאס ַא
 .ןיא ,הירארוג ןופ טינ ריש סוחי ןייז
 .עשיניַארקוא יד ןופ 1919 ןעמוקעגמוא
 :סיוא ךיז זייוודניק ךָאנ .סעדנַאּב-םָארגָאּפ
 תואיקּב ןוא הניגנ:לוק ןייז טימ טנכייצעג
 רעד ןיא טנרעלעג רָאי 9 וצ ,ךנּת ןיא
 ?גייא ןַא ןעוועג ואוו ,ןַאמוא ןיא הבישי
 ןקיטציא םעד--ןיקסיד ןואג םוצ רעייג
 רעד ןופ רעריפ ןוא םילשורי ןיא בר
 רעד ןיא -- רָאי 14 וצ ,"לארשי תדוגאז
 נָא ךיז קיטייצכיילג - ,הבישי רענוסרָאק
 ןוא הלפשה טימ ןּבעגוצּפָא ןּכיוהעג
 טרירוטַאמ רָאי 20 וצ ,גנודליּבטסּבלעז
 ךיירטסע ןייק קעװַא ןַאד ,ווָאקסּפ ןיא
 ואו ,עירַאצײװש ןייק טרָאד ןופ ןוא
 5לֹוקֲאפ ןשידירי םעד טקידנעעג 1914
 לטיט ןטימ ןשיפָאסָאליפ םעד ןוא טעט
 רעז ןגעווח -- לקיטרַא ןטשרע ןייז ,ר"ד

 רעד ןופ טייקכעלדעש ןוא טייקכעלצונ
 ךיא טקורדעגּפָא .--- ?ךַארּפש רעשידיי |

 (:ז86105סװ6מ 30 0606081411 ןשירעצייווש

 - ךַא 1915 ךיריצ ןיא ןּבעגעגסױרַא ,3
 ףָארטש ןוא ןכערּברַאפ רעּביא טעּברַא
 טרימערּפ ,טכער ןשיימיור ןשיסַאלק ןיא
 רעכיריצ ןופ טעטלוקַאּפ ןשידירוי ןופ
 גירג יד ןופ ךיוא ןעוועג ,טעטיסרעווינוא
 ,"בולקנטנעדוטס ןשידייװ םעד ןופ רעד
 ןיא דנַאּברַאפ:סגנודליּבװ ןופ רַאטערקעס
 טרעדנַאװעגסױא רעטעּפש ,"ץייווש רעד
 +יל ןייז ןּבױהעגנָא ואוו ,עקירעמַא ןייק
 טימ שידיי ןיא טייקיטעט עשירַארעט
 ?סײדנַאַרּב ַאװ) יטפנוקוצז ןיא לקיטרַא ןַא
 טקילײטַאּב ךיז ,("ץייווש רעד ןיא לַאפ

 "עמיטש רעטײּברַא רעשידיא רעדח ןיא |

 :ּפמעק ןעשידיא םעד ,יקסניּפ ,ד ןופ ר"א
 - =געט בור סָאד ןוא "רעדעפ רעדא ,"רעפ
 טײצ רָאי ַא ,ןעגנוטייצ עשידיי עכעל
 .םעד--"קלָאפ עשיריא סָאדװ טריטקַאדער
 רענַאקירעמַא יד ןופ ןַאגרָא ןכעלטנכעוו
 17 "ןעטפירשק ּב'מז ןיא ,ןטסינויצ
 =ערגַא ןופ ּבײהנָא םעד טכעלטנפערַאפ

 ןופ גנַאגןעעדיא רעדח טעּברַא רערעס
  =ײטַאּב ךיז ,"רוטַארעטיל רעשידיא רעד
 ?נַארּב .ג ןופ .זרעּביא רעד ןיא טקיל
 ,1920 ,י"נ ,לעזיימ סקַאמ ג"פ) קרעוו סעסעד
 יב יד טצעזעגרעּביא עכלעוו ןופ ;,ו5
 ַא שילגנע ןיא ןּבעגעגסױרַא ןוא טוז ,עז
 טריפעגפיוא) "רּתסאז עמַארד עקיטקַאיירד
 .*ערקעס ןעוועג .(עניּב רעד ףיוא ןרָאװעג
 ןדיי רענִיַארקואא ןופ דנַאּברַאפ ןופ רַאט
  סלַא טקיטּפעשַאּב ןוא "עקירעמַא ןיא
 ןופ .רערעל רעשיערּבעה ןוא רעשידיי
 .,ןהָאזנושרג .י ,ד--ג .י ןעמינָאדװעסּפ ענייז
 .חרפ=ןּב ,ןעזָאר קירנעה ,ןהָאזנעמולּב ,י

 :גירג ןעוועג --ּבייל-הדוהי .אזיימרג
 +ידי רַאֿפ לוש רעטשרע רעד ןופ רעד
 ןייז ץֹוחַא .ענליו ןיא ךעלדיײמ עש

 - ןופ ,זרעּביא) יאיסור תודלוּתח ןשִיערּבעה
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 =רַאפ ,ג טָאה ,(1836 ,וָאקלידוס ,שיסור
 -בעה ןיא עמַארד עשילּביּב ַא טכעלטנפע

 ?תומיענ יריש, ט"א שטייד:שידיי ןוא שיער
 "יד ןופ ןָאקיסקעל ַא ןוא (1842 ענליוו)

 ףיױא טשטיײטרַאפ םישרש עשיערבעה
 ט"א שיסֹור ןוא שטייד ,שטייד:שידיי
 ,(לייט 2 ,1836 ענליוו) "ביתנ ריאמ;

 ,110 ,רפס תירק ,ןילטיײצ 580, 278 ,בקעייןּב

 =נעה ינָאסרעג) שריח-יבצ ינושרג
 ןיא ענליוו ןיא .ּבעג (1897- .1844) (יר
 ןעמוקַאּב .החּפשמ רעקידסחוימ רעבושח ַא

 טנרעלעג ,גנויצרעד עזעיגילער גנערטש ַא |
 סעליײמַאר ןיא
 ןיא ןוא הבישי
 2גֹוא ,זיולק סנואג
 העּפשה רעד רעט
 2בעה רעד ןופ
 =הלּכשה רעשיער

 ןגעק רוטַארעטיל
 יד ןופ ןליוו םעד
 / עמורפ שיטַאנַאפ
 =רעניּבַאר רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןרעטלע
 ,ב"טּפ ןייק קעװַא ,יז ןקידנע ןכָאג ,לוש
 :ָאסָאליפ ןפיוא טרידוטש רעטייוו ואוו
 יז ןיִא טּבילרַאפ ךיז ,טעטלוקַאּפ ןשיפ
 .=צגנָא א ןופ רעטכָאט ַא ,ןירעליש ַא רענ

 ךיז ריא בילוצ ןוא ,טַארקָארויּב םענעעז -
 ,טדמשעג
 ,ןעלטימ םוש ןָא ןוא טירש ןייז ףיוא

 .ןייק טוָאלעגקעװַא ךיז וליפא סַאּפ ַא ןָא
 :טסע:שיסיירפ רעד ּבילוצ רעּבָא ,ןילרעּב
 טנעקעג טינ טרַאד המחלמ רעשיכייר
 :נָאל ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןוא ןּביײלּברַאפ
 ןוא טייקטנלע רַאפ זיא רע ֹואװ ,ןָאד
 ;ןרענָאיסימ יד וצ ןלַאפעגנײרַא טיונ
 ?נַא;ןרענָאיסימ רעד ןופ רעריפ רעד
 טַאזקרעמפיוא זיא דלַאװע ר"ד טלַאטש
 ןקיעפ רעייהעגמוא םעד ףיֹוא ןרָאװעג
 קרַאטש םיא טָאה ,רוחּב ןטעדליּבעג ןוא
 ןטיירגוצוצ םיא טכוועג ןוא ןעוועג ברקמ

 .ערעירַאק רעשירענַאיסימ ַא  וצ |

  טַאהעג הטרח דלַאּב רעּבָא

 רעּבָא
 ?סורַא ןעזעג ןעלטימ עלַא טימ טָאה ,ג
 ןוא רעגנַאפ-המשנ יד ןופ ךיז ןסיירוצ
 ר"ד ללוּכה בר רענָאדנַאל םעד קנַאדַא
 םורַא רָאיַא ןיא רע זיא רעלדַא ןּתנ
 ?רָאס רעד ןיא ןרידוטש זירַאּפ ןייק קעװַא
 :ָאיסימ יד ןופ תופידר יד רעּבָא .ענָאּב
 ןיא טכיײרגעג ךיוא םיא ןּבָאה ןרענ
 ?רַאפ ןַאד טָאה רע .טלקמ:ריע םעיינ ןייז
 ,40--38 ,1868 ,ידיגמהז ןיא טכעלטגפע
 ןופ גנוקיטעטשַאּב ַא טימ ,יודיוו ןגנַאל ַא
 רעלעטשטפירש ןשִיעדּבעה ןטמירַאּב רעד
 5צֹּפַא סייה ,סקַאז רואינש ןטנרעלצג ןוא
 ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד וצ קידנריל
 ןקיניזטכיײל ןייז ןייז לחומ םיא לָאזמ
 :עג סלַא ןעמענפיוא קירוצ ןוא טירש
 רעד ןופ ףליה רעד טימ ,ןדיי ןעיירט
 רע זיא "םירבח לארׂשי לּכצ הרבח
 עטשרע יד ואוו ,עקירעמַא ןייק קעװַא
 ַא ןעװעג ,טגָאלּפעג קרַאטש ךיז טײצ
 ?רֹע דיגמ ַא ,גנוגיואוורעמוז ַא ןופ רמֹוש
 :יימ ןיא בר ַא ,לכלוש ןיילק ַא ןיא ץעג
 (עז) ןייטשנרעּב שריהייּבצ ןעוו .ַאוגןַאק
 =ייֵצ עשידיי עטשרע יד טעדנירגעג טָאה
 טָאה ,"טסָאּפ ידי עקירעמַא ןיא . גנוט
 ןוא רעצעז סלַא ן - ג ןגיוצעגוצ רע
 ףעּבָא ןכיגניא ,רעטעברַאטימ + טּפיױה
 . אג טָאה ןַאד ןוא ,ןסױטשעגסיױרַא םיא
 ,ךַארּפש עשילגנע יד קידנשרעהַאּב טֹוג
 רעד ןיא ןקילײטַאּב וצ ןּבױהעגנָא ךיז

 עצרוק ַא ,קיטסילַאגרושז רעשידיי:שילגנע
 ןיא רעגידײרּפ ןעוועג רע ןיא טייצ
 :גַאלטַא ןיא בר ךָאנרעד ,לּפמעט:לאונמע
 =עגסױרַא 1878 טניז ,ָאגַאקיש ןוא ַאט
 רָאי 3 ןופ ןךשמ ןיא ָאגַאקיש ןיא ןּבעג
 שטייד ןוא שילגנע ףיוא טַאלּבנכָאװ ַא
 ?ףגסיֹורַא 1879 ,186 |166153/ 6

 לַאנרושז-שדוח ַא ןופ ןרעמונ 5 ןּבעג
 .ןייק ןעמוקעג 1882 ,106 (ָ,(4מ

 + רעד טעמדיװעג ןצנַאגניא ךיז ןוא י"נ
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 ,טייקיטעט רעשירַארעטיל
 רעשילגנע רעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא = |

 עקירעמַא ןופ ווירּב ןּבירשעג ,עסערּפ
 .,ןעגנוטייצ עשיערּבעה ןיא
 ,"חלשהוז

 ,"רבע תפש יבבוחא טּפַאשלעזעג ַא טעד |
 2גנַאל שיערּבעה ףיֹוא טצעזעגרעּביא
 ירא ,(1872) .240618101 .עמעָאּפ סָאללעּפ

 --1883) לאקוחי .ןישורּבָאד |
 ?עלָארק ,ןיטומ ףרָאד ןיא .ּבעג (|

 ,.ּבוג רעװָאגינרעשט ,טקירטסיד רעצעוו
 .רלַאוו ןופ עילימַאּפ רעכעלגעמרַאפ ַא ןיא
 .ַאטש סָאװ,םירחוס
 - =דעשטש ןופ ןעמ

 רעװעילהָאמ ,,ןיר
 .ןיא טנרעלעג .,ּבֹוג
 יב םײה רעד
 ןוא ס"ש םידמלמ
 2ילַצַכייֵלְג ,םיקסֹוּפ
 / -ּבעה ךיוא קיט
 ,שיסור ןוא שיער
 ואוו ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעגקעװַא 2

 רערעכעה רעשיסור רעד ןיא טרידוטש

 ןעװעג ,ענָאּברָאס רעד ןיא ןַאד ,לֹוש
 ,ַאזינַאגרָא רעזירַאּפ רעד ןופ רעציזרָאפ
 --1909 ,ײטרַאּפ רעשי--ס"ס רעד ןופ עיצ

 ןפױא סנעמַאוקע עלַא ןּבעגּפָא ןכָאנ
 ףיוא ןרָאפעגקעװַא--טעטלוקַאפ ןשידירוי

 קנַארק ןוא םייהַא קירוצ טייצ לסיּב ַא
 ?קנַארקסופ רעכעלרעפעג ַא ףיוא ןרָאװעג
 ןיּב וועיק ןיא טעּב םוצ ןגעלעג ,טייה
 ןיא טכַארּברַאפ בור סָאד ךָאנרעד ,2

 1917 ,וועיק ןיא טצעזַאּב ךיז 1916 ,םירק

 | ךיז טָאה רעי

 .ןיא ךיוא

 .שילגנע ףיוא טצעזעגרעּביא
 { ,רעקיסַאלק עשיטור ,דנַא .א סוועינעגרוט | 
 .+בירגעג שִיערּבעה ןופ רעּבָאהּביל סלַא

 {11 ,"םידמושמ , ,ןָארטיצ יל ,שי

 ַא ךָאנ ,ןילטייצ
 ,סרעטקַאנײא ,רעדליּב גנולמַאז ַא ןּבעגעג |

 / ךוא עלעני ירָא גנולמַאז ַ . טכעלטנפע
 ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד עטצעזעגרעּביא
 54610065 01 ןסש/פה 116 206 שילגנע ןיא

 - ךיוא רע טָאה םעדצוחַא ,(1873) וופוסוצ
 . ןעגנוטַײצ עשידיי יד ןיא טעּברַאעגטימ

 ןופ דָאירעּפ ןטשרע םעד ןיא טּפיוהרעד -

 .עקירעמַא ןיא עסערּפי רעשידיי רעד |

 - א ,"ףסאיװא,

 *,117---92 זיז

 ;אקירמאב לארשי מכח

 :ײארַאפ, רעד ןופ דילגטימ סלַא ןײרַא |
 יד ןופ רענייא ןעוועג ,?ײטרַאּפ רעטקינ

 .=טימ ,"עגילפרוטלוקח רעד ןופ רעדנירג
 ,ָארויּב?ריפסיוא ןוא ק"צ ריא ןופ דילג
 ןגעװ סעיצקעל עשיטַאמעטסיס טנעיילעג
 ןשידיי ןיא רוטַארעטיל -רעשידיי רעד
 :על ןיא ,טעטיסרעווינוא:סקלָאפ ןשיכולמ
 רעוועיק ערעדנַא עלַא ןוא רַאנימעס:רער

 :גַאנרעל ןוא ןסרוק ערעכעה עשידיי |
 .+סָאמ ןיא ןרָאי עטצעל יד ;ןטלַאטש
 +לֹוק עשידיי יד ןיא קיטעט ואוו ,עווק
 ןיא סעיצקעל טנעיילעג ,ןטלַאטשנַא?רֹוט
 ירעקלעפ?ברעמ יד רַאפ טעטיסרעווינואק
 ?װעלכרַאמ ךָאנ זיא רָאטקער סלַא ואוו)
 ןרָאװעג טמיטשַאּב 1925 טױט סיקס
 עימעדַאקַא רעלַאיצַאס/ רעד ןיא ,,(רתסא
 ,(לוש ערעכעה סיקטנָאלּב) ?גנויצרעד רַאפ
 - ,רעטַאעטרעמַאק ןשידיי ןשיכולמ ןיא
 רעד ןופ עידוטס : רעטַאעט רעד ןיא

 .עשירַארעטיל --- ,וו"זַאא עגיל=רוטלוק
 ןשיערּבעה ןיא ןּבױהעגנָא טייקיטעט
 םעדח ןיא -- שידיי ןיא ןוא "הריפצה
 . ללה ןופ ר"א "טַאלּבנעכָאװ, ןעשידיא

 ?סיֹורַא הקספה רָעגנַאל
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 :ערג ַא ,"תומשנ עדנעקנעּבז ט"א רעדיל
 ;טסנוקו) "עק'רּתסאק גנולייצרעד ערעס
 :ַארד ַא ןוא (52 ז"ז ,1914 ,וועיק ,"ג"פ
 ג"פ) "ןעכַאו ןעלהיפעג ןעווק ט"א עמ
 :רַאפ ךיוא ,(1914 ,ענליוו ,"רַאוטרעּפער;
 .ןיא) ןטעלָאירט ןוא רעדיל טכעלטנפע
 :רַא ןַא ,(11 ,1915 ,"טלעװ .דֹוי רעד?
 רעד ןיא) ןדויטע ןוא ץרּפ רעּביא לקיט
 סרעדנוזַאּב ַא ,(15 ןוא 12 ,1915 ,"ךָאװ
 ןפיוא טּפױהרעד ,טיײקיטעט עוויסנעטניא
 ;טנַא ,קיטירק רעשירַארעטיל ןופ טיּבעג
 רעוועיקא םענעפורעגױזַא םעד ןיא טלקיוו
 ױעטעּברַאטימ רעקידנעטש סלַא "דָאירעּפ

 עשידָאירעּפ;טינ ןוא עשידָאירעּפ עלַא ןֹופ |
 ;קַאדער רעד ןופ דילגטימ ןעוועג ,ןּבַאגסױא
 :רוטלוקא ג"פ ןופ ,ג"פ רעװעיק ןופ עיצ
 ,ןָאטלעגרעּב רוד טימ ןעמַאוצ ,"עגיל
 :ער ליזיימ ,ג ןוא ווָאקַאװטיל ,מ ,חתסנ
 } "סנגייא; ב"מז רעוועיק יד טריטקַאד
 ,(300 ן"ז ,1920) 11 ןוא (224 ז"ז ,1918)
 :רעכיּב/ ,(132 ז"ז ,1919) "גנַאגפיואק
 ;טנפערַאפ רעדיל ןעלקיצ ץֹוחַא ,יטלעוו
 ;רַא עשיטירק ליפ רעיײז טרָאד טכעל
 עװקסָאמ ןיא ,סעיזנעצער ןוא .ןעלקיט
 ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 ,(/1--1 ,23--1922) "םָארטשח ּב"מז ידו

 ,"גנַאלק:גנילקח לַאנרושז=רעדגיק ןופ
 ןיא  ,וזזַאא "עגיל:רוטלוקח ג"פ ןופ
 :ָאמװ ןופ ןּבעגעגסױרַא  ,"דרעיינק ב"מז
 ?רּבַאיטקָא עשידיא ןופ וויטקעלַאק רעווקס

 ."רעּביירש יד רַאפ ג"פ רעלַארטנעצ)
 ,(1925 ,עװקסָאמ ,.ר .ס .ס ,פ ןופ רעקלעפ
 גנולדנַאהּפָא עשיטירק ַא טכעלטנפערַאפ
 ןיא עיזעַאּפ רעשידיי רעיינ רעד רעּביאי
 סקעז -- דיל עיינ סָאדײ) דנַאּברַאּפנטַאר
 ןעמונעג .(104--90 ז"ז ,"גנוטכיד רָאי
 טעּברַא רעד ןיא לײטנָא ןטנעָאנ ַא ךיוא

 ןיא רעטַאעט:רעמַאק ןשידיי םעד ןופ |
 --"ןעטכַאנרַאפא : םרָאפכוּב ןיא .עװקסָאמ

 .ַאלפױא עט:2 ;ג'פ רעוועיקיל רעדיל

 ;(44 זיז

 ,ןיקצעלק .א .ּב

 ,יקירילא קעטָאילּביּב

 ,1921 ,זדָאל ,ןַאהַאק רַאזַאל ג"פ -- עג
 לקיצ ַא--ןגער ַא טימ ןוז ַאז

 :לוש עלַארטנעצ ,דייא ג"פ) רעדילרעדניק
 / ;(46 ז"ז ,1921 ,ענליוו ,?עיצַאזינַאגרָא
 ג"פ) עסעיּפ:רעדניק -- "ןעטרָאג ןיא;

 עט-2 ;1916 ,ּב"טּפ
 ַא/ ;(1918 ,"ג"פ רעוועיקח -- עגַאלפיוא
 - ,עסעיּפ:רעדגיק -- "םולח ַא טימ השעמ
 ןײטשּפָאה דוד טימ ןעמַאוצ ןּבירשעג

 --"רעייפ רעד טָאגװ ;("ג"פ רעוועיקי)
 ?טנגוי ג"פ) רעיזליב 3 ןיא טַאקַאלּפ:טנגוי
 ;1922 ,עװקסָאמ ,סעיצקעסדיי יד ןופ ּב"צ
 ;(י"נ ,"טייהיירֿפ, ןיא טקורדעגרעּביא
 עגיילק) דויטע -- "קָאלּב רעדנַאסקעלַא

 ,וועיק ,ג"פ?הכולמ
 .גנולמַאז ַא -- ?גנַאגנעקנַאדעגז/ ;(2
 :ירק ןוא עכעלטפַאשלעזעג-שירַארעטיל
 ג"פ רעויטַארעּפָאָאק) ןעלקיטרַא עשיט
 ,(126 ן"ז .,1922 ,וועיק ,"עגיל=רוטלוקזח
 :יוצנַארּפ ןופ טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה
 "סיַאט/ ןַאמַאר סנסנַארפ לָאטַאנַא שיז
 - ג"פ --עגַאלפיוא עט:2 ;חג"פ רעוועיק;)
 ,(190 ז"ז ,1922 ,עשרַאװ ,"עגיל:רוטלוק,
 ,םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפעראפ טיג ךָאנ
 2רַא עלעגיגירָא ײר רעצנַאג ַא ץֹוחַא

 :רעוו לימע ןופ גנוצעזרעּביא יד ,ןטעּב |
 :?לקַאפָאס ,ירעטייווצ רעד ּפיליפ, סנרַאה
 .רָאטקיװ ,"גיניק סוּפידעװ סלַאטסנַאמפָאה
 יא "רעדנעלסיוא רעד ןַאה? סָאגוה
 ,דנַא

 --186) .ע .י (ןָאסריװיײד) ןָאזדיװַאד

 רענװָאק ,שזעװעינַאּפ ןיא .ּבעג (2
 ןײק טרעדנַאװעגסױא רעטעּפש ,טנגעג

 :ייא ןעוועג ןיא רע ואוו ,עקירּפַא:םורד
 :ַאנרושז עשידי עטשרע יד ןופ רענ
 :טימ רעטנעָאג א ןעוועג זיא רע ,ןטסיל
 סָאװ ,"סערּפסקע םעדײ ןופ רעטעּברַא
 :פייק ןיא סױרַא טייצ רָאי ַא ייּב זיא
 ןיא ,ןָאסלעגָאּפ .ש ןופ ר"א ,1898 ,ןָאט
 ,גרוּבסינַאהַאי ,(שידי ןיא) "בכוּכהײ
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 2וצ ןוא ,ּביורט ,ז ןופ ר"א ,08--3
 / =כָאװ םעד ןיא -- טיֹוט ןזיּב -- טצעל
 . ,גרוּבסינַאהָאי ,?רענַאקירּפַא רעדח טַאלּב
 ץֹומָא ןב פ"א א"צ .1911 6/א| טניז
 ט"א ןענָאטעילעפ סעירעס טכעלטנפערַאפ
 ,"תוניחּתח ןוא ײלעּפעלכַאק.טדָאטש ידזח
  שֹוח םענייפ ַא טימ טָאה ףע עכלעוו ןיא
 ?םורד ןיא ןּבעל עשידיי סָאד טּפַאטעגנָא

 ןוא תונורסח ענייז עלַא טימ - עקירּפַא !
 טכַאלעגּפָא רָאמוה ןקידנסיײּב ַא טימ טָאה
 ךָאנ שינעװַאה ןוא שינעגָאי םעד ןופ
 וצ ,ןּבלל ןקידמשוגמ ןוא ןלעירעטַאמ ַא
 =כיילג ץנַאג ןעוועג זיא ןײלַא ,ד ןכלעוו
 ,קיטליג

 ( 1923 -- 1877 חנ ןָאוריװַאד
 ןופ ןוז רעטסטלע ,עשרַאװ ןיא = ,ּבעג =

 ןופ סנרּפ ןֹוא רעוט:ללּכ ןטסואווַאּב םעד
 ,,ד שוּביײל יר ,הליהק רעװעשרַאװ רעד
 :יא רעװעשרַאװ םעד ןופ לקינייארוא
 .ד םייח יר ,בר:רעּב
 ןיוש ןוא גנוגעװַאּב רעשיטסינויצ רעד וצ
 :ינוא רעװעשרַאװ ןופ טנעדוטס סלַא
 רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג טעטיסרעװ
 ,"תורפסח עיצַארָאּפרָאק רעשיטנעדוטס
 רעטשרע רעד ןופ רָאטקַאדער רעטעּפש
 .שיליוּפ ןיא טפירשטייצ רעשיטסינויצ
 םעד ןופ רַאטערקעס ,60103 2805

 ,גַאה ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ 7
 2ֹוצ ןשיטסינויצ םעד ןופ רעציזרָאפעציװ
 ?ױַאעגטימ ,סרָאפגניסלעה ןיא רָאפנעמַאז
 םעגץעגגססעט, 004048, 123 ןיא טעּב

 שטנעמָאמ/ ,ידנייחפק ןיא ךיוא ,81'68'מ

 המחלמ:טלעוו רעד תעשּב ,"טנייה? ןוא
 טשרעוצ רָאטקַאד 2 רעטילימ ַא ןעװעג
 ןפיוא ךָאנרעד ,טנָארפ ןשיצילַאג ןפיוא
 ?װוַאק ףיוא ךיז קידנטלַאהפיֹוא ,ןשיקרעט
 רעציזרָאפ סלַא ןרָאװעג טלייוװעג ,זאק
 :ָאלסיק ןיא הליהק רעשידיי רעד ןוֿפ
 טימ טַאהעג הנותח בגא טרָאד ,קסדָאװ
 ןשיסור ןטמירַאּב םעד ןופ רעטכָאט רעד

 ןענַאטשעגוצ ירפ

 ,י"נ - ,"טַאלּבעגַאט ןעשידייו

 עכלעוו ,יקסוור לַארענעג ,דלעהסגירק
 ,ןעװעג רייגמ ךיז טָאה
 .טלײװעגסױא ,ד יא ,עשרַאװ ןייק
 רעד ןופ רעציזרַאפ סלַא ןרָאװעג
 :רַאװ ןיא  עיצַאוינַאגרָא רעשיטסינויצ
 טכעלטנפערַאפ ןוא י"א טכֹוַאּב ,עש
 ןייז ןופ ןקורדנייא יד ןגעוו ןעלקיטרַא

 ןעמוקעגקירוצ

 ןטלעז סנטצעל טערט רעבָא ללבּב ,עזייר !

 ןיא .עסערּפ רעשידי רעד ןיא ףיֹוא
 / ןיא ענימג עשידיא יד/ :םרָאפכוּב
 | ,(1912 ,עשרַאוו) "עשרַאװ

 ונ יע 15--4 ,1924 ,י"ג ,"דנַאּברַאפ רעד ,

 יד, ,יקסדָארָאגַאז .ה ,* ןוא קנערפ / .עילימאפ
 - ,?ןהָאזדיװַאד

 | --1868) .ל .י יקסנַאדילָאד

 =ליוו ןופ עינָאלָאק ַא ןיא ,ּבעג (
 טָאה .ענליו ןיא טנרעלעג ,טנגעג רענ
 ,"דיגמהש ,"ץילמהװ ןיא טקילײטַאּב ךיז
 ןיא ךיוא ,,דנַא ,א "דוי םעדח ,"יבצהז

 ןיא טרעדנַאװעגסױא טָאה רע  ןיהואוו
 עשילגנע יד ןעװ .ןרָאא רעק:90 ידי

 טעדנירגעג ןלַאװ ּבילוצ ןּבָאה ןלַארעּביל
 גנוטייצ עכעלטנכעװ ַא סדיל ןיא 6
 =עג ,ד ויא ,"סערּפסקע רעשידיא רעדז
 סלַא) גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער ןרָאװ !

 גרעּבזניג טרירוגיפ טָאה רעּבעגסױרַא

 רעד ןֹופ ןרעמונ עטשרע יד ;סָארּב |
 ?עגרעּביא ןעוועג ,בגא ,ןענייז גנוטייצ
 רעד; זיא 1899 ,(שילגנע ןופ טצעז
 5נָאל ןייק רעּבירַא "סערּפסקע רעשידיא
 םיא טָאה ,ד ןוא ,טַאלּגָאט סלַא ןָאד
 רָאי ןכלעוו ןיא 1904 זיּב טריטקַאדער
 רעדח טַאלּבגָאט ַא טעדנירגעג טָאה ױע
 ןײק קעװַא 1906 ,ײלַאגרושז רעשידיא

 ףענייא ןָא ןַאד ןופ זיא ןוא עקירעמַא
 םעדע ןופ רעטעּברַאטימטּפױה יד ןופ

 רע  ואוו

 =רַא ץעשיטילָאּפ טּפיהרעד טּביײרש
 ,ןעלקיט
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 .רדא ז"כ) לדנעמ-םחנמ יקצילָאד
 םיִלֲאיַּב ןיא ,ּבעג ( --(* 8
 ַא ,ףלָאװ:באז ,רעטָאפ ןייז ואוו ,קָאטס
 זיא ,םכח ַא ךיי ַא ןוא ןדמל רעסיורג
  רָאא 50 ןעװעג
 2עגכרוד ,טחוש
 ָאטש יד טכַאמ
  ןופ לוש עשיט
 םעד ,ףָאהנעמַאז

 םעד ןופ רעטָאּפ
 ?נַארעּפסעה- לעּב

 רָאי 17 ויּב ,ָאט
 : םיב טנרעלעג
 טעדנעּב 'ר ,ץילמ ןוא ןדמל ןסיורג

 ,דומלּת ןיא יקּב א ןרָאװעג ןוא אקניטנאק .!
 ןיא קידנציז ,ןוא טַאהעג הנותח ןַאד

 רעטייוו ,טסעק ףיוא רעווש םייּב ןישינק
 ןּבעגעגּפָא ליפ ךיוא ךיז ןוא טנרעלעג
 19 ֹוצ ,רוטַארעטיל-הלּכשה רעד טימ
 :ַאס יד ןּבירשעגפיוא טַאהעג ןיוש רָאי
 וא תורואמה ינש יוקלח עמֶָעָאּפ עשיריטי
 רע ואו ,"הזּב הז ולבהש םיקידצ ינש
 ערעטסניפ עטכידעג רעיײז ןיא טָאה
 2נוא --ןדיי עטוג יד טרעדלישעג ןּברַאפ
 סָאװ ,קורדנייא ןקיטסניגמוא םעד רעט
 םיגהנמ יד טכַאמעג םיא ףיוא ןּבָאה'ס

 :עג ןכַאװש ּבילוצ ,לּביטש:םידיסח ןופ |
 .ןיק םירױטקָאד יד ןופ טקישעג טגוז
 טָאה ,עיזעלש עשיכיירטסע ,ףרָאדסנרע
 ןכוזַאּב ןיו ןייק טּפַאכעגּפָארַא ךיז רע

 :ָאמס ץרּפ ,"רחשהז ןופ רָאטקַאדער םעד
 29י:19 םעד טָאה רעכלעוו .,ןעניקסנעל
 עטָאּפַאק רעגנַאל רעד ןיא רוחּב ןקיר
 ןעוו ןוא ,ןעמונעגפיוא ךעלדניירפ רעייז
 ;עגרעּביא השקּב ןייז טול םיא טָאה ,ד
 יױקלװ ריש םעד קיניײװסיױא ףיוא טנעייל
 :עג טקיצטנַא רע זיא ,"תורואמה ינש
 םייהַא ךיז וצ ןדַאלעגנייא םיא ,ןרָאװ

 1856 ןלטװק עטקורדעג טול (')

 ;ועיק ןײק ןעמוקעג רע זיא

 ןיא) ?ירוּפס ריש; םעד טקורדעגּפָא ןוא

  סיױרַא םרָאפכוּב ןיא ;ח"לרּת ,"רחשהי
 .ּפַא .ד טָאה לסיּב ַא רעטעּפש 9
 טנזיוט 2 ןעניקסנעלָאמס ייּב טפיוקעג)
  "םייחה יּכרדּב העוּתהי םעד ןופ .זקע
 .=נעלָאמס ןופ טנעגַא רעד ןרָאװעג ןוא
 טיּבמה? ןוא "טיּבמהא טַאלּבנכָאװ סניקס
 רחסמ ןקיזָאד םעד ןופ רעּבָא ,?לארשיל
 רע זַא ,ןרָאװעג טמערָארַאפ ױזַא ,ד זיא
 =על רעשיערּבעה ַא ןרעוו טזומעג טָאה
 קרַאטש ךיז ןוא קָאטסילַאיּב ןיא רער
 ,ל"להי ןֹופ הצע רעד טױל .טגָאלּפעג
 ,טרידנַאּפסערַאק טָאה רע ןעמעװ טימ

 טרָאד
 םָארגַאּפ ןשידי םעד ןעזעגוצ רע טָאה
 .?טנערּברַאפ יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ןוא
 ?תּביח ןופ ןויער םעד רַאפ רעּפמעק עטס
 טכעלש םיא זיא'ס ואוו ,וועיק ןופ ,ןֹויצ
 ,ּב"טּפ ןײק קעװַא רע זיא ,ןעגנַאגעג
 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא תופי םינּפ רבסּב
 םיא ייּב טּבעלעג ןכָאװ ייווצ ,ןג"לי ןופ
 .ײציִלָאּפ רעד ןופ טְצישעג ,זיוה ןיא
 ןטכיזסיוא יד רעּבָא ,"טכערגיואווח ּבילוצ
 ןעוועג ןענייז יירערעל רעשִיערּבעה רַאפ
 .1882 זיא ,ד ןוא ,עװקסַאמ ןיא ערעסעב
 וצ ןיוש קידנּכַאה ;וצניִהַא ןעמוקעג
 ?טימ סלַא ןעמָאנ ןסיוועג ַא טייצ רענעי
 תסנּכז ,"ץילמהח ,"רחשחי ןופ רעטעּברַא
 ,ןּבַאגסױא עשִיערּבעה ,דנַא ,א ?"לארשי
 :לָאמעד םעד ייּב ץוש ןענופעג רע טָאה
 :ולק ,רעערּבעה יד ןופ טַאנעצעמ ןקיט
 רע ןכלעװ ףיוא ,יקצָאסיװ באז?סומינ
 םיא ,העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה
 .רעטעּפש ,טסינויצ ןסייה ַא רַאפ טכַאמעג
 עשלהק ענייז ןופ רַאטערקעס ןרָאװעג |

 טעמּכ (רַארָאנָאה ןָא) ןּבירשעג ,םיקסע
 :יװ ןופ טקורדעג סיֹורַא זיא סָאװ ,ץלַא
 ןייז ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה רע) ןיקצָאס

 סלַא .("םיּברל תפומח ט"א עיפַארגָאיּב
 רעשידיי רעד ןופ רערעל רעשיערּבעה



 ,עװקסָאמ ןיא טנג" רעטנעגילעטניא
 םידימלת ענייז ןשיװצ טַאהעג רע טָאה
 םש:הנוק רעטעּפש ךיז ןּבָאה סָאװ ,ךס ַא
 ,דנַא .א ווָאנעלשט לאיחי ריד יו ,ןעוועג
 . :רַאפ תּבש עלַא ךיז ןגעלפ זיוה ןייז ןיא
 םעד ןופ רעדילגטימטּפיוה יד ןעלמַאז
 .,"ןויצ ינּבז זיירק
 :נָאװעל ,ןָאסלעדיא םהרבא ,ןיקשיסוא
 ןיא .דנַא .א יקסװעשטַאקלָאט ר"ד ,ןיט

 :בעה ןיא ןּבירשעג ליפ רע טָאה עװקסָאמ
 :עג עזָארּפ ןיא ןוא םיריש ןיא ,שיער =

 יד סָאװ ,עמַארד ערעווש יד טרעדליש |
 טּבעלעגרעּביא ןּבָאה דנַאלסור ןיא ןדיי
 .ןוא ,ןרָאי רעקי80 יד ןיא דנַאלסור ןיא
 (1884) "םיאבל ךותּבח םירופיס עניײז
 .םיריש ןוא (1891) "ץוחמו תיּבמז ןוא
 .;םשור ןסיורג ַא טכַאמעג םֹּתעשּב ןּבָאה
 .ענייז ןעוועג ןעגייז רעלוּפָאּפ סרעדנוזַאּב
 ,"ןונחא ,"ןויצ תוברח לעי יו ,רעדיל:ןויצ
 ףיט ןריר סָאװ ,,דנַא ,א "ךחּכשא םאז
 .טָאה רע ,םזיריל ןוא ןביולג רעייז טימ
 יד ןופ ןייטשוצסיוא ךס א רעּבָא טַאהעג

 :ַאּפ רעד ןופ "סעווַאלּבָאא ןוא .תופידר |
 | ,ייציל

 ןעגנולייצרעד גנולמַאז ןייז ןיא גנַאלק
 :רָאפ בגא טָאה רע ואוו ,"ץוחמו תיּבמח
 | סָאװ ,שוריג רעװקסָאמ םעד טגָאזעגסױא|

 רָאי 2 ןיא ןכָארּבעגסױא עקַאט ויא
 ?סיוא טזומעג 1892 טָאה ,ד ןוא ,םורַא
 י"ג ןייק ןרעדנַאװ

 רע ואוו ,ריש ןקידנריר ַא טימ טײלגַאּב
 ןטנעָאנ ןופ ליפעגרָאפ ןיא ,םיא טניורק
 םיא טיג ןוא ׁשרֹוי ןײז רַאפ ,טיוט
 קידנעניפעג טינ .רֶעֹדעפ ןייז רעּביא |
 רע טָאה .,שיערּבעה רַאפ ץַאלּפ ןייק

 ןענַאמָאר ןּבײרש וצ ןּבײהנָא טזומעג
 ךוא "טַאלּבעגַאט ןעשידיײפ םעד רַאפ
 ,ילַאנרושז ןעגרָאמח םעד ןיא רעטעּפש
 =ַאמָאר-סגנוטייצ עקיוָאד יד ןופ לָאצ יד

 ,מ ,ה"אומ בקעי יו

 ,רעדרעמ = רעטעדליב
 ,"ןעזייא

 ןוורּפ - ַא .טכַאמעג ןײטשריּפַאס בקעי
 - ןַאמָאר ןשיערּבעה ַא ס-ד ןּבעגוצסױרַא

 ,(ּבײהנָא :

 .ּפָא ןַא ןענופעג ןּבָאה עכלעוו

 ןוירּב טכעלטנפערַאפ

 זיא רעכלעוו ,ג"לי
 ן--ד טָאה ,טעּבנטױט ןפיוא ןגעלעג ןַאד

 ,מ יא ןבירשעג יז ןופ עקינייא) ןענ
 : ?עלטע זיּב טכיירגרעד (שטיװָאפלָאװ ,מ
 - ?רעּביא ןעגייז יז ןופ רָאּפ ַא ,,40 ןוא עכי
 סגרעּבכָאה .ש ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 . ןרויּפוק .טימ .,סעדָא ,ןעּבעל רעזנואז
 ?כוּב ןיא ,רוזנעצ רעשיסור רעד ןופ -

 :עג רעדח :סױרַא יז ןופ "ןענייז םרָאפ
 | ןופ רעקרַאטשז

  טָאה 1895 ."ןעדייה עשידיאז

 ,"היחּתה תמחלמח ט"א ןטפעה ןיא
 יד טזומעג טפעה ןטס? 229 ןפיוא רעּבָא
 ;יטש רעד קנַאדַא ,ןלעטטּפָא עּבַאגסיוא
 ;עגסױרַא םיליּכשמ ןוא .דגיירפ ןופ עצ
 ענייז ןופ לײט ַא עקירעמַא ןיא .ןּבעג
 יריש לכו יװ ,שיערּבעה ןיא קרעװ
 ןַא - זיולּב) ייקצילָאד לעדנעמ םחנמ

 ירוּפס ריש) "ורבשו םולחהח
 ,(ןטסינָאטנַאק יד ןופ ןּבעל םעד סיוא
 ןוא "ןויצ תפש תוניגנח ,"םחנמ ירישז
 סױרַא ןענייז עּפָאריײא ןיא) "ןויצ ירישח
 -- רעכיבנרעל עשיערּבעה ענייז זיֹולּב
 | ,"םיתפש ביני סרעלעטשנווירּב
 - ןענייז סע ןכלעוו ןיא ,"רפוס טבשז ןוא

 / ןוא רּטַאמ ןופ
  :ףוטלוק ַא ןּבָאה סָאװ ,ןיקסנעלָאמס
 / ;סױרַא 1898 (סערעטניא ןשירָאטסיה
 ,"טייצ ידח לַאנרושז:שדוח ַא ןּבעגעג

 :רעיוו ,9ּ טעּברַאעגטימ ןגָאה סע ואוו !
 - א ,ןילַאמרעה .ד .מ ,ןידרָאג בקעי ,קינ
 "הדוהי ,דלעפנעזָאר סירָאמ - ,םיוּבנענַאט
 .רעּבָא ,(עציקס ןייא טימ) גרעּבנייטש
 . טניז .ןעגנַאגעגרעטנוא םישדח 10 ךָאנ
 ןיא גָאטנוז עלַא טכעלטנפערַאפ 1916 |

 :לָעֹו) םיריש עשידיי "לַאנרושז ןעגרָאמז
 ?עג טיײצ וצ טייצ ןופ רעיופ ךיוא עכ
 . סָאװ - ,ןעלּבַאּפ עלעניגירָא ןוא (ןּבירש

 = עטר ,דנעּב עכעלטע ענייש סיוא ןכַאמ

 טינ םרָאפכוּב ןיא ךָאנ רעּבָא רעד

 "טפהח
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 -ש יד ןענייז לייט םוצ .,ןּבעגעגסױרַא
 ןוא עשידומלּת ןופ ןעגנוטעּברַאַאּב םיר
 טָאה טרּפ םעד ןיא) סעדנעגעל עשידיי
 העּפשה רעד ןעקנַאדרַאפ וצ ךס ַא רע
 טּבעלעג טָאה עכלעװ 4,ןעּבָאּב ןייז ןופ
 נָא ןייוולגניי םיא ןוא רָאי 100 רעּביא

 .ןופ תוישעמ עכעלרעדנואוו טלייצרעדעג
 עשידיי עלַא ןוא רוטַארעטילײטלעװ רעד

 ,אמויד ינינעמ ךיוא לייט םוצ ,(תודגא .!
 ימכח ; ב"ח ,וירפוסו וינבר רוד 61 8

 ,"קעטָאילביּב עשידויע ,רמּתןּב ןאקירמאב לארשי

 גינויצ ןוקיסקל ;}

 פ/ט) ןַאמרעה:װַאטסוג ןַאמלַאד
 ,יקסעיג ןיא .ּבעג ( -- 5
 ,טסירקַא ןסײרּפ ,גרוּבנטָאר זיירק
 .פָארּפ 1895 טניז ,עיגָאלָאעט ןופ .ּפָארּפ
 - 1902 טניז ,גיצּפייל ןיא קיטעגעזקע ןופ
 :עגנַאװע ןשטייד םעד ןופ רָאטקעריד
 ?סמוטרעטלַא רעד רַאפ טוטיטסניא ןשיל
 ןיא "דנַאל ןקילײהײ ןופ טּפַאשנסיװ
 ?ספיירג ןיא ,פָארּפ 1917 טניז ,םילשורי
 ןיא סנטצעל ,טעטיסרעווינוא רעדלַאװ
 ,קרעוו ייר רעצנַאג ַא ןופ רּבהמ .גרוּברַאמ
 140150065 1160006016081 (1880), :יוװ

 ושג5 5201 46 12100440 0066 9?

)1901( 105214, 047. 53 )1801(, 0 
 ןגסט!מסזטזמ (1801), 560016מ0 20 2101/-

-168 2116 1045 ,(1897) 46010916 1 8060 

 4141601---61 יש 018 (1806) , 60113-

 {סמ?טזװ 106 |ט05ת?טתנ (1800), 1212911-

 .תס0319006/ !תושגמ (1901) 3400 1

 ,רושָארּב עשיטעגָאלַאּפַא 6000 41
 / 063/1ג 386 8616 ,(8 עגַאלפיוא לט3

 .1681061118ז61 (1008) ,אס06 0618

 ץסזפסמטח90ס6מ (1012) 6046 6 ודש6

 2ײז ,דנַא ,א 1זמ 1668 )ספט (1918)

 :ןענײז ןטעּברַא עטסלַאטיּפַאק ענ
 212121900-60/601215300698 וטסז16זסװס

  1420 1116 08 60נמטע 

 (( -- 1897, 1ו -- 1901} (0140/4

 עט52) 005 180.-221896 2ז2/021500
 רע טָאה םילשורי ןיא ,(1905 ,עּבַאגסיוא

 ,80)21251102ז00006ז ןבעגעגסױרַא ךיואי

 לכיּב ןייז תוכַײש ַא טָאה קיטסישידיי וצ
 ,619ס046666 5/ס014911606ז 45 (32-

 - סלַא ןּבעגעגסױרַא) 112160 406 0
 ןמ564ט!טזװ ןֹופ ןטפירש יד ןופ 12 ,מונ
 ,1891 עּבַאגסיוא עט:2 ,ןילרעּב 1002/סוח1
 טרָאװרָאפ םעד ןיא ,(ט111 74 זיז
 ןופ טיײקיטכיװ רעד ףיוא ןָא .ד טזייוו
 :ַארעטיל רעשידיי רעקיטרעוװנגעג רעד
 . ןופ טרַאנגײא יד ןענעקרעד רַאפ רוט

 / צצרוק ךיוא טגנערּב ,קלָאפ ןשידיי םעד
 ,ךַארּפש רעשידי רעד ןגעװ תועידי
 ,דלעפטגרעה רעדירּב יד א"צ טנָאמרעד
 דנַאלשטיײד ןיא ןטערטעגפיוא ןענייז סָאװ
 ינָאק ןיא רעדיל עשידיי ןריטיצער טימ
 =ַאד רעד ןיא ,סרעטַאעט ןוא ןלַאזטרעצ
 נײטַאל ןיא) ,ד טָאה גנולמַאז רעקיז
 טינ ןעמונעגפיוא (עיצּפירקסנַארט רעש
 =ל יד רָאנ ,רעדיל:סקלָאפ עטכע ןייק
 ,"לדיי סָאדװ) ןדַאפדלָאג .א ןופ רעד
 . ןייטשנרעּב .ש ,("די עלעטניּפ סָאדח
 ברעפ) יקצעניל ,ל .י ,("'םכילע םולשז)
 דיסח רעד) ריפַאש ךריּב ,("רוּפּכ םוי
 - ,"סבקעי עמיטש ידז ,"תודועס שלש םייּב
 ,("תוצחח ,"ןויצ ןַא סורגז ,"םלֹוע םעװ
 רעדח ,ןטיײצ סחישמז) ץנַארקנרע ףלָאװ
 ,"טָארקנַאּב רעדח ,"ןיוו ןופ טמוק דיסח
 רעזנוצ םוקילא ,("ץַאלַאג ןופ עטכישעגז
 .ןַאמלָאװ ,מ ,י ,("םולּב רעד ןופ דילמ
 לָאניּבַאר .י ,("הדותי ןופ יורפגנוי ידח)
 קרַאמ ,(ידיל רעוועינישיק סָאד) שטיו
 =צעל יד-- ("חישמ ןייז ןיא לארשי;) וועל

 .+?טסירק שירענַאיסימ רעטמיד זיווצ עט

 גנולמַאז ַא טיידגעגוצ ךיוא טָאה .ד .עכעל
 טניז .רעדיל עקיזָאד יד וצ ןעידָאלעמ ןופ
 גיצּפייל ןיא ןבעגעגסױרַא .ד טָאה 3
 .ט"א שידיײ ןיא ןַאגרָא ןשירעגָאיסימ ַא/

 =עּב רוצ טטַאלּבסטַאנָאמ ןייא--םע תירּבח
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 יא "גנוטלַאהרעטנוא דנוא גנורהעל

 רע ואוו ,ןַאדרָאג ,פ טימ גנודניּברַאפ
 :שיטעגָאלָאּפַא ייר ַא טכעלטנפערַאפ טָאהי
 .ײיא ַא ךיוא א"צ ,ןעלקיטרַא עכעלטסירק
 ?ץרא ןיא ךיז טוהט סָאװװ טכיזרעּב
 ?געצער ַא טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא "לארשי
 ,"לארשי ץרא חולח סצנול .מ .א ףיוא עיז
 ןייז ,(4 ,ּב"סרּת ,"םע תירּבמ) ז--א הנש
 :סיוא בגא רע טָאה שידיי ֹוצ גנוִיצַאּב
 ןושל רעּביאז לקיטרַא ןַא ןיא טקירדעג
 ךיז זיא רע ואוו ,(3 ,א"סרּת) יישדקהי

 ?פירשיג זיא טטַאלּב רעזנוא .ח :לצנתמ

 ןעדי עלעיפ ןוא ;שידוי ףיוא ןעּב
 ,לוח ןושל ַא סלַא ןושל םעד ןעטכַארעפ
 רעּבא ,הרוּת ירבד ריפ טינ טגיוט סָאװ
 ?רָאװיג זיא עכַארּפש עשידוי איד ךיוא

 ךנּת ןעּבָאה ריוו טייז ,שדק ןושלַא ןעד
 .עכַארּפש רעד ןיא השדחה תירּב ןוא

 .הרושּב טגנירּב םע תירּב ןנעװ ךיוא
 חישמ ןופ .שידוי ףיוא ןעדוי ןעד וצ

 ריװ ןעננעז ,ירבע ןושל ףיוא טינ ןוא
 עדעי .עכַארּפש עשידוי איד שדקנ)
 וצ .,"ת"ישה ןופ הנּתמַא זיא עכַארּכש
 תירּב זיא םורָאװח עגַארפ רעּבלעז רעד
 "שדקה ןושל ףױא ןעּבירשעג טינ םע
 2רַא ןטייוװצ ַא ןיא םוא ךיז רע טרעק
 בגא טערט רע ואוו ,(8 ,ּב"סרּת) לקיט

 ,שיערּבעה ןשידָאמיײנ םעד ןגעק סױרַא |
 וי ןוא שטייד טימ טשימעצז זיא סָאװ
 רָאנ זַא ,גנוניימ יד סױרַא טגָאז ,"שיד
 ַא ןעכַאמ ןעננעק ןעדוי עשיּבַארַא יד -

 :ױזַא סיוא טזָאל ןוא "שדקה ןושל ןעיינ

 קווחַא טכַאמ סָאװ ,ןושל ןעשידוי םעד .רעּביא ןעכַאל ןעק שנעמ רעד רָאצ .,
 רעזיד .עירָאטסיה רעשידוי רעד ןופ

 רעד ןופ דניק סעטכעַא ןיא ןושל
 עליפ ןופ דניק ַא ,עירָאטסיה רעשידוי
 ןֹוא ןירהערט ןוא תופידר ,םירוסי
 ןעללָאװ וצָאװ ,רזממ ַא טינ לָאמנייק
 גנודליּב עפעיט ןהָא טַײל ןעכַאמ םהיא

 ןט:10 ןֹופ ,,טפַאשנעסיװ ערהַאװ ןוא
 ןופ רעּבעגסױרַא סלַא זיא  גנַאגרָאי
 - אשו) ןָאדרָאג פיליפ ןּבעגעגנָא "םע תירּבח
 . ףעד ןופ רעטעּברַאטימ רעטסקיטעט רעד
 טכעלטנפערַאפ טָאה רעכלעוו ,טפירשטייצ
 עשירענָאיסימ ,םיריש ריש ַא ןָא טרָאד
 ךיוא ,וו"זַאא סעיפַארגָאיּב ,ןעלקיטרַא
 ,(37 ,אוא) עיפַארגָאיּבָאטװַא ענעגייא ןייז

 רעד ןיא ןיוש ךיז טָאה ןײלַא .ד ןוא
 .(םויה=דע סױרַא טייג יז) טפירשטייצ
 - ,טקילײטַאּב טינ רעמ

 | | .טז ,9
 30/0 עלעשרעה שמיװעלינַאד |

 ,ענּפיל ןיא ,ּבעג ( --+2
 ּבילוצ ,טנגעג רעקצָאלּפ ,עװַאלמ ןּבעל
 ןדי טרעװרַאפ טָאה סָאװ ,הרוג רעד
 ףָאפ ןייז טָאה ,רעפרעד ןיא ןעניואוו ּוצ
 פיא םעד ןיא ,רעבײרש-:דלַאװ ַא ,רעט

 עילימַאּפ רעד טימ טזומעג רָאי םענעג
 / ןיא רע ואוו ,עשרַאװ ןייק ןרָאפרעּבירַא
 ןיא חעטסײמנסָאריּפַאּפ סלַא ןעמוקעגנָא
 ןפיוא ,קירּבַאפ?קַאּבַאט סעשטיװעקַאילַאּפ
 ,ןּברָאטשעג רעטומ יד ן--ד זיא רָאי ןט6
 - ןגױצעגרעּבירַא ךיז טָאה רעטָאּפ רעד ןוא

 טימ ,יורפ רעטייווצ ןייז וצ ןדָאל ןייק

 - --רעדניק ייווצ טַאהעג טָאה רע רעכלעוו
 רעטכָאט ַא ןוא רעקיטּפעליּפע ןַא ןוז ַא
 =רעד עטשרע יד ןעמוקַאּב ,עמוטשַא

 ןעװעג רעטעּפש .ד זיא ,רױח ןיא גנויצ
 עטשרע ענייז ,זדָאל ןיא רעטעּברַא ןַא

 ,ןעקנופע ה"מז ןיא טקורדעג ףעדיל

 שיופנוקוצ רעשידוי רעדח ןיא ,1904 זדָאל
 םוחנ ןיא ,ןַאמסטרָאװ .י ר"ד ןופ ריא
 רעד טימ ,?ףַארגעלעטק סוװָאלָאקָאס
 השמ ןוא ןָאסלענעצַאק קחצי ןופ ףליה
 סעלעשרעה} טכעלטנפערַאפ דלעפשריה
 ?מַאז ַא -- (86 ז"ז ,1907 ,זדָאל) ײרעדיל

 םרָאפ ןיא וויטימירּפ ,רעדיל 56 ןופ גנול
 ןיא ךעלמיטסקלָאפ רעּבָא ,ליטס ןוא
 טימ זייוורעטיוע ןעגנורדעגכרוד ןוא ןָאט
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 עלעשרעה פ"א ,רָאמוה ןקיטומטוג ַא
 :ידויװ סעצרּפ ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 :רעטַאעט רעדע ,"טפירשנעכָאװ רעש
 ענעדלָאג? ,יןעּבלַאװשא ה"מז יד ,יטלעוו
 טּבעלעג 10-21908 ,דנַא .א "ןעקנופ

 ,טגָאלּפעג רעווש ךיז ואוו ,עווענעשז ןיא
 1912 ,זדָאל ןייק ןעמוקעגקירוצ ןַאד
 רעזדָאלװ ןיא ןטעּברַאוצטימ ןּבױהעגנָא
 סלַא ;ּבילטָאג ,י ןופ ר"א "טַאלּבנעגרָאמ
 2עג ,טריטסערַא רעקיטכעדרַאפ שיטילָאּפ

 ןַאד ןוא הסיפּת ןיא םישדח 5 ןסעז
 ואוו ,שילָאק ןייק ןרָאװעג טקישעגסיױרַא
 ,עיַאװניא ףרעשטייד רעד זיּב טּבעלעג
 רעודָאלװ ןיא טעּברַאעגטימ 185
 ןיא ,ןַאהַאק רַאזַאל ןופ ר"א ײטַאלּבסקלָאפ
 עניילק ַא 1918 ןּבעגעגסױרַא ג"פ סעמעוו
 :עגייפנוזח ט"א רעדיל:רעדניק גנולמַאז
 ןיא טּבעלעג בור סָאד ןַאד טניז ."ךעל
 עשידי טלמַאזעג גנַאלנױָאי ,עשרַאװ
 ענייז ןופ לייט ַא ,המודכו רעדילסקלָאפ
 ןיא טכעלטנפערַאפ ןעגנולמַאז עכייר
 םינופ+ ט"א "ןעדֹוי זנוא ייּבז ּב"מז
 ?ןעטַאדלָאס ןוא:ןעטורקער) "ליומ:סקלָאפ
 :ומש ,ןעטָאדקענַא ,ןעשינעטער ,ףעדיל

 - 4110--95 ןײז ,תוישעמ ןוא ןעסע | 

 --- 1883-6) יכררמ םיצנאד
 ,עילָאדָאּפ ,ווערישזעמ ןיא ,ּבעג (

 :תיּב ןוא הרות:דומלּת ןיא טנרעלעג
 ןיהואוו ,ץינָאװו לטעטש ןופ . שרדמ
 ,ןגױצעגרעּבירַא ךיז ןּבָאה ןרעטלע ענייז
 ןסרוק:רערעל יד טקידנעעג רעטעּפש
 ןיא "הלּכשִה יציפמ הרבח+ רעד ןופ

 טימ 1904 טריטויבעד טָאה .סעדָא
 עשידיי?שיצילַאג ןיא ןציקס עקיניא
 ןייק טרעדנַאװעגסיױא 1905 ,ןטפירשטייצ

 .ןוא ןציקס טכעלטנפערַאפ ,,עקירעמַא
 ןיא רעדיל ךיוא יו ,ןעגנולייצרעד
 ,"טסייג:טייצע ,י.ש .א ,ּפז ,"סטרעװרָאּפ,
 יד ןיא ,יןעּבעל עיינ סָאד, ,"טפנוקוצ?
 =עּביק רעדע ןטפירשטייצ עשיטסירַאמוה

 שובנרָאד -- סיצנַאד -- שטיװעלינַאד

 ג
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 ןעוועג ,וויזַאא "סדנוק רעד; ןוא "רעצ
 ?רושז:רעטַאעט םעדא ןופ רָאטקַאדערטימ |

 ואו ,"ענהיּב רעשידיא רעד, ןוא "לַאנ
 עט רעּביא ןעלקיטרַא ייר ַא ןּבירשעג
 םעד ןגעוו לקיטרַא ןַא) טסנוק ןוא רעטַא
 ?רַאפ א"צ עקירעמַא ןיא רעטַאֵעט ןשידיי
 2/ט/ סגרעּבלעּפע ,ה ןיא טכעלטנפע
 =צג רעטעּפש ,(6 ,1908 ,"טלעװ:רעטַא

 :גָאט םעד ןופ רָאטקַאדערספליהעג ןעוו
 סיאול ןופ ר"א "רערהיפ רעדח טַאלּב
 ;גָאט יד ןופ רָאטקַאדער-טָאטש ,רעללימ
 ?גרעּב ןַאמרעה ןוא "טײהרַאוװ חעטעלּב
 ?טימ ךיוא רָאי רָאּפ ַא ,"טגייהש סגייטש
 ןַאגרָא ןשיטסינויצ םעד ןופ רָאטקַאדער
 ןופ רָאטקַאדער ,"קלָאפ עשידיא סָאדח
 ,קרַאנ ןיא ?"עמיטש "עשידיא רעדז
 ענעדיישרַאפ ןופ רעטעּברַאטימ רעטנעָאנ
 ?טייצ עשידיי עלעיצניװָאוּפ ןוא רע--י"נ
 ןרָאי עטצעל יד ,עקירעמַא ןיא ןטפירש
 :ידייװ ןופ עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ

 :רַאפ טּביײרש רע ֹואוו ,"טַאלּבעגַאט ןעש
 - ףיוא ,ןעלקיטרַא עשיטסילַאנרושז ענעדייש
 םורַא עזײר ַאװ עירעס ערעדנוזַאּב ַא

 םָארטש ןיאז : םרָאפכוּב ןיא .?קרָאיײוינ
 :ילּבָאּפ ורביהק ג"פ) "ןָאיצולָאװער ןופ
 | / 4909 ,ײנ ,".ָאק גניש

 ,ּבעג (1914--18) השמ שוּבנרָאד
 :יטֿכיט סלַא ,עיצילַאג ,לשימעשּפ ןיא
 . טסילַאגרושז רעלופטנעמַארעּפמעט ,רעק
  קיטעט ןעװועג טייצ עגנַאל ַא רע זיא
 ,רורד:רמ פ"א ךיוא ןּבירשעג  ,ןיוו ןיא
 ?טנכעווייווצ ַא טריטקַאדער רָאי עקינייא
 רענעיװש טַאלּבציװ טרירטסוליא ךעל
 1876 טעדנירגעג ,"יקירעקיק רעשידיי
 רע טָאה רעטעּפש ;סייװ םלעהליוו ןופ
 ;בלַאה ַא גרוּבסערּפ ןיא טריטקַאדער

 :טלעוו סעשידייא טמירשטייצ עכעלטנכעוו
 ןופ ןדַאלעגניא 1887 םורַא ,?טַאלּב
 2ער יד ןעמענוצרעּביא (עז) ישטלָאּבָאס
 רעשידיי רענײמעגללַאז רעד ןופ עיצקַאד
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 :ַאוצ 1891 ,טשעּפַאדוּב ןיא ?גנוטייצ
 סַאיזַא ליּכשמ רעגרעּבמעל םעד טימ ןעמ
 . "ריּכזמה? ןופ רָאטקַאדער .וועג  ,רעייג
 ןָאזַאירַאכַאז רַאקסָא פ"א ךיוא טָאה)

 ?השמ שטייד ףיוא טצעזעגרעּביא 1906

 :עג ("םירשי תליסמ? סָאטַאצול םייח
 ענעגײא ןַא טשעּפַאדוּב ןיא טעדנירג -|

 נא -- טטַאלּבסקלָאפ סעשידייא גנוטייצ
 .דנוא קיטילָאּפ ריפ ןַאגרָא סעשיאײטרַאּפ
 .סיֹורַא זיא סָאװ ,"ןעססערעטניא עשידיי
 :ירפ ןוא ךָאװטימ ,גָאטנָאמ ןעגנַאגעג
 ףיוא עגַאליײּב רעשיערּבעה ַא טימ .,גָאט
 ?וקנָאקרַאפ וצ ידֹּכ ,רעטעּפש ןוא ,תּבש
 "גנוטייצ עשידיי ענײמעגללַאװ יד ןריר
 .ןיא יז טלדנַאװרַאפ ,גרעּבסָארג ,ל ןופ

 ף(גָאטנז ןוא תּבש ץוחַא) טַאלּבגָאט ַא
 :ײצ עדייב ןופ ץנערוקנָאק יד רעּבָא -|

 ָאטרָא טסקע רעּבלעורעד ןופ ןעגנוט |
 ףוס? ;לב :ףֹוס טָאה גנוטכיר רעשיסקָאד

 ?סקל;{פי ןייז ןלעטשוצּפָא ן--ד ןעגנואווצעג -|
 ףֹּתֹוש סלַא 1893 ןטערטנײרַא ןוא ײטטַאלּב |
 .ד טָאה 1899 ,גנוטייצ סגרעּבטָארג ןיא
 טוּורּפעג רעדיוו
 טימ ,!"טַאלּבעגַאט סעשידיי; ,גנוטייצ
 .טנעדיזערּפ םעד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד
 .ײלצנַאקסדנַאל ױעשיסקָאדַאטרָא רעד ןופ

 =עגסיוא טינ רעּבָא טָאד ,ץישפיל ברה

 ןוא ןגרעּבסָארג טימ ּפמַאק םעד ןטלַאה
 ןוש ןעמוקנָא רעדיו םיא וצ טזומעג
 סע זיא ןוא רעטעּברַאטימ סלַא זיולּב
 ,טיוט ןייז זיּב ןּבילּברֲאפ

 ןיא ןּבירשעג
 א"צ םרָאפכוּב ןיא .תויתוא עשידיי
 ט"א  גנולייצרעד ַא ךיוא טכעלטנפערַאפ

 ,(,(3 ,טשעּפַאדוּב) "עדוי טּביילּב עדויא |
 - .ש ,23 ,"טפגיקוצ, = ףריפש י יבצ |

 2ּפש רע טָאה ,(?) עשיל רעד ןיא ,ּבעג

 ,עקירעמַא ןײק טרעדנַאװעגסױוא רעט

 . ענעגייא ןַא - ןדנירג

 גידיי לַא יו

 יד ךיוא טָאה ןרַאגנוא ןופ רעּביירש עש |
 טימ זיולּב שטייד ןימ ַא

 ,תודגא
 - ןיא .דנַא .א (1899 ,וועשטידרַאּב) "רעי

 ,שמוח ןופ טסקעט ןשינֹור

 ןוא ןיצידעמ טרידוטש טָאה רע ואוו
 רע ,ייג ןיא רָאטקָאד סלַא טריציטקַארּפ

 יה ןוא ןיצידעמ רַאפ גנולײטּפָא יד טריפ
 - ךרוד ךיוא) "לַאנרושז ןעגרָאמח ןיא ענעיג
 דנוזעגח ט"א תובושּתו תולאׂש עלעיצעּפס

 ?סױרַא סנטצעל טָאה ןוא (יןייז רהיא טלָאז
 "ךוּב:רָאטקָאדח ט"א קרעוװ סיורג ַא ןּבעגעג
 4 ןיא (י"ג ,".ָאק גנישילּבָאּפ ורּביהש ג"פ)
 .ןופ ךיז יו ןוא ןעטייהקנַארקח--1 : לייט

 ..ע"דגיק ןוא רעטומח-- 11 ,"ןעטיהוצסיוא יז
 ,"טמוק רָאטקָאד רעד רעדייאא -1
 ,"רעּפרעק ןייז ןוא שנעמ רעדח--{ש

 --1843) בוד:םהרבא שטיוועזּבוד
 - =סייוו ,קסניּפ ןיא .ּבעג (1899 ירְׁשּת ד"י
  ?עגסיוא ךיז זייװלגניי ךָאנ ,דנַאלסור
 / 13 וצ ןוא ןטייקיעפ ענייז טימ טנכייצ
 .רישז ףױא רוּביח ַא טסַאפרַאפ רָאי
 +ַאק ןיא טצעזַאּב ךיז 1861 ;"םירישה
 עשיערּבעה ןּבעגעג ואוו ,וװַאלסָאנירעט
 וועיק ןיא טּבעלעג רעטעּפש ,ןדנּוטש

 ײּב שיערּבעה ןופ רערעל ןעװעג ןוא
 ?ןַאװעגסױא 1893 .זיוה ןיא ןיקסדָארּב
 ,טגָאלּפעג רעש ךיז ,י'נ ןייק טרעד
 רעד ןיא רערעל ןעוועג ןרָאי עטצעל יד
 =ײטַאּב ךיז טָאה ,ּת"ת:"ערָאיפעטנַאמ;
 - ?טייצ עשִיערּבעה ענעדיישרַאפ ןיא טקיל
 ןיא ,עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןופ ןטפירש
 =ייא .ךיוא טכעלטנפערַאפ ןוא ,1 רעד

 "ףרצמה; יו ,קרעװ .עשיערּבעה , עקינ
 עשיטסילַאנָאיצַאר) .ןופ  גנושטייטסיוא-

 .אלו םיּבוד אלא

 ןעגנולדנַאהּפָא טזָאלעגרעּכיא די:בתכ

 .מוש םעד ןגעו ,ביתּכ ןוא ירק ןגעוו
 - ףָאמוה ןגעוו

 ,רוטַארעטיל רעשִיערּבעה:טלַא רעד ןיא

 ןטפירשטייצ עשידיי ןיא ףיוא ןּבירשעג
 1906 טניז זיא ,,ד שזדרַאשוד ,ןוז ןייז

 | 168 תונט11021100 רעד ןופ רַאטערקעס |

 .רעּביא ןּבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,506161
 / ר
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 ,שילגנע ןיא קרעוו עשיטסִיַאדוי טרעדנוה
 ,ע"ש ,ץרּפ ןופ ןעגנוצעזרעּביא ךיוא א"צ
 ,דנַא .א שא םולש ,שאוהי ,גרעּבנייטש

 .,םס 4029 ,ןש ,)2 ;אקירמאּב לארשי ימכח

 ; 263 ,ׁש11

 ---1860 הנשה:שאר) ןועמש ווָאנּבוד
 ,וַאלסיטסמ ןיא ,ּבעג ( |
 ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא ,ּבֹוג רעװעילהָאמ
 רָאי 13 ןיִּב ,,ד ןויצנּב יר ,ןדייז םייּב
 רדח ןיא טנרעלעג
 .לַאהַאּב ,,דומלּת
 ךיוא טייהרענעט
 ?הלּכשה טגעיילעג
 ,םירפס:הריקח ןוא
 ינֲא ךיז ךָאנרעד
 ןּבעגוצּפָא ןביוהעג
 רעכעלטלעוו טימ
 טרידוטש ,גנודליּב
 ,ווזַאא שיזיוצנַארפ ,שיסֹור
 ןיז ןיא לוש:טקירטסיד יד טקידנעעג
 ,ענליוו ןיא טּבעלעג ןַאד ,טָאטשנריױּבעג
 ,ב"טּפ ,קטגעלָאמס ,וװעילהָאמ ,גרָאּבעגעד
 *נֹוא ןיא ןעמוקוצנָא טּבערטשעג ואוו
 תוּביס עסיוועג ּבילוצ רעּבָא ,טעטיסרעוו
 :ויבעד טָאה ,ןטָארעג טינ םיא טע זיא
 :ָאמ:טּפױה יד; לקיטרַא ןַא טימ טריט
 םעד ןופ עטכישעג חעד סיוא ןטנעמ
 ,?ץס0408 88068 ןיא ?קנַאדעג ןשידיי
 ןיא ןעלקיטרַא ךס ַא ךױא ןּבירשעג
 :געטש ַא ןרָאװעג 1882 טניז ,2230887מ
 ואוו ,םססצסחהפ ןופ רעטעּברַאטימ רעקיד

 :ָאטסיה ײר ַא טכעלטנפערַאפ טָאה רע
 :קעס עשידיי יד ןגעוו -- ןטעּברַא עשיר
 ,יבצ יתּבש ןופ ןעגנֹוגעֹװַאּב עשיטנַאט

 .7111 ףסאיחא

 ,תודיסח ןופ טרפּב ןוא קנַארפ בקעי
 ַא טעמדיוועג טָאה ,ד גנוגעװַאּב רעכלעוו
 ןעמענ סָאװ ,ןעלקיטרַא עירעס עסיורג
 -.1888 ,80סצסא3) ןגיוּבקורד 40 זיּב םורַא
 ,תודיסח ןגעֹו טעּברַא ןייז ןיא ,(93
 דנורג ןפיוא ןּבירשעג קידעּבעל רעייז

 םינושארה םידיסחהײ ןעלקיטרַא }

 ףָאי 16 וצ

 =ַאמ ןכעלטפירשטנַאה ןלופטרעוו ַא ןופ
 יד טשרָאפעגסױא .ד טָאה ,לַאירעט
 ןופ עטכישעג רעד ןיא ןטנעמָאמ:טּפױה
 ןשיווצ המחלמ רעזעיגילער רעסיורג רעד

 דנַאלסור ןיא םידגנתמ ןוא םידיסח יד
 רעקיזָאד רעד וצ ;ה"רי אש111 ףוס
 ענייז ןעמוקעגוצ רעטעּפש ןענייז טעּבױַא

 ץראּב
 יצרוּפ םידיסחע ןּוא (11 ,"סדרּפײ) יילארׂשי
 ןופ ןעידוטש יד ,(7 ,ש ,"חלשהו) "רדג

 רעד ןוא גנוגעוואּב רעשיטסיקנַארּפ רעד
 ןיא ן--ד טריפעגנײרַא ןּבָאה רעשידיסח
 עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ערעפס רעד
 זיא עכלעװ  ,דנַאלסור ןוא ןלױּפ ןיא
 *ייוו רעייז ןעוועג טייצ רענעי וצ ךָאנ
 ןפורוצסױורַא ידּכ ,טשרָאפעגסיוא קיג

 =עטגיא ַא טסַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא
 ,טעּברַאסגנושרָאּפ רעשירָאטסיה וצ סער

 ןיא ןרושַארּב טכעלטנפערַאפ .ד טָאה
 ןופ עטכישעג יד ןרידוטש ןגעווש) שיסור
 ַא ןדנירג ןגעֹו ןוא ןדיי עשיסור יד
 ,"טפַאשלעזעג עשירָאטסיה עשידיי:שיסור
 השּפחנו) שיערּבעה ןוא (1891 ּב"טּפ
 ףורפיוא ןַא ךיוא יו ,(1892 ,"הרקחנו
 ןעלמַאז וצ טייקידנעװטיונ רעד ןגעוו
 רעטרע יד ףיוא ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה
 / םיא טָאװמ ,(41 ,1891 ,800ג08)
 רע ןוא ןלַאירעטַאמ ןקישוצוצ ןּבױהעגנָא
 ?ָאטסיהװ ײר ַא ןיא טעּבראַאּב יז טָאה
 ,(95--1893 ,8001014) "ןעגנולייטטימ עשיר
 ַא טנפעעג םיא ןּבָאה ןלַאירעטַאמ יד
 רעד ןופ גנושרָאפ רעד ןיא געוו םעיינ
 ,עטיל ןוא ןליוּפ ןיא עטכישעג רעשידיי
 רעשידיי .רעטלַא רעד עגונּב סרעדנוזַאּב
 רעביא ןעגנולדנַאהּפָא ענייז ; עימָאנַאטװַא
 ?ֵאקָאס ןיא) ?תוצראה עּברא דעוװ םעד

 (16 רעד ןיא ןוא "לבויה רפסח סווָאל
 םעד ןיא טכילַא יינ ַא טכַארּבעגנײרַא ןּבָאה
 ךיז ןּבָאה סע ןכלעוװ טימ ,ןינע ןצנַאג
 ץערג ןּבעג טנעקעג טינ הצע ןיק

)22( 
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 עג רעד ןופ .ןפַארגָאירָאטסיה .דנַא .א

 עּפָארײא?חרזמ ןיא ןדיי יד ןופ עטכיש

 עג רענײמעגלַא רעד וצ רעּבירַא .ד זיא

 / ?לצנייא ץוחַא .קלָאפ רעזנוא ןופ עטכיש

 רע טָאה סעיפַארגָאנָאמ עשירָאטטסיה ענ

 עקידנע3:2 יד ןּבעגעגסױרַא 97 --- 6

 ןוא קעּב טױל 84 עז ס'עסמ8

 עקידנע3:3 יד 06 -- 1901 ןוא ןַארּב

 עכלעוו - ,54 ץזסעס18 8006

 ךעלדנירג ַא ןיא סיֹורַא רעטעּפש זיא |

 ,עּבַאגסוא רעטעּברַאעגרעּביא

 ךיז זייווכעלסיּב .ד טָאה קרעװ עקיזָאד

 יד ןסַאפפיוא ןיז ןופ טריּפיצנַאמע

 ןופ עטכישעג סלַא עטכישעג עשידיי

 יד ךיױא טכַא ןיא קידנעמענ ,תודהי

 גָאנָאקע ןוא ןלַאיצָאס ןופ ןעמעלּבָארּפ

 ןּבעגעג םוטעמוא טינ םגה ,ןּבעל ןשימ

 =סנּבעל םעד ןופ דליּב ץנַאג ןוא לופ ַא

 דָאטעמ ןפיוא קוק ןקיזָאד םעד .רעגייטש

 טָאה עטכישעג עשידיי יד ןרידוטש וצ

 רעטנוא רעטעּפש טשרע טרעדנעעג .ד

 :ָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ גנוקריוו רעד

 רעד וצ קידנעמוק ,גנוגעװַאּב רעלַאנ

 רעטנוא זַא ,החנה
 ןופ עטכישעג ידח ןייטשרַאפ ןעמ ףרַאד

 טָאה סָאװ ,דיווידניא ןקלַאנָאיצַאנ םעד

 עכעלטע ןופ ךשמ ןיא טלקיװטנַא ךיז

 ןקידנעטשּבלעז ַא ייּב ייס רעטנזױטרָאי
 1906 ".םיא ץוחמ ךיוא ייס רדס:הכולמ

 רעשידיי ןופ סרוק ַא טנעיילעג ,ד טָאה

 :טפַאגסעל ןעיירפ? םעד ןיא עטכישעג
 ףיוא 1908 טניז ןוא "טעטיסרעווינוא

 ןופ ןסרוק עשיטסיַאדי ערעכעה יד

 ןעװעג זיא רע סָאװ ,גרוּבצניג ןָארַאּב

 רע .רעדנירג ערעײז ןופ רענייא
 רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג זיא

 +עציװ ןוא טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל

 :שירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ

 רעייז טניז טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע)

 רָאטקַאדער ךיוא יו ,(1908) גנודנירג

 יד ןיא

 .צטכישעג רעשידיי

 ךָאנ .םפק.סזגקחטג לַאנרישז םעד ןופ

 ןעװעג רע זיא עיצולָאװער:ץרעמ רעד

 ןיא עטכישעג רעשידיי רַאפ רָאטקעל

 .ּב"טּפ ןיא טעטיסרעווינואסקלָאּפ ןשיריי

 עשיפיצעּפס יד ןיא ןטילעג רעווש ןוא

 ?רעּביא רעלַאיצָאס רעד ןופ ןעגנוגנידַאּב

 :ַאלנייא רעד ףיוא .דנַאלסור ןיא שינערעק

 ןיא םויועטסינימ ןשידיי םעד ןופ גנוד
 דנַאלסור טזָאלרַאּפ 1921 רע טָאה עטיל

 ּבילוצ רעּבָא ,ענוװָאק ןייק ןעמוקעג ןוא

 רעד ןופ קיטילַאּפ רעשיטימעסיטנַא רעד

 םיא טָאה עכלעוו ,גנוריגער רעשיווטיל

 ןופ רָאסעּפָארּפ סלַא טקיטעטשַאּב טינ

 טצעזַאּב ךיז ,טעטיסרעווינוא רענוװָאק

 עטצעל יד טעּברַא רע ואוו ,ןילרעּב ןיא

 ?סיוא רעקידנע3:10 רעיינ ַא ףיוא ןרָאי

 .עכלעוו ,עטכישעג רעשידיי ןייז ןופ עּבַאג

 עטנעל יד רַאפ קרעװ עטשרע סָאד זיא
 ךירניה סױרַא זיאס טניז) רָאי 0

 סָאוו 6 46 ןט0ס8 סצערג

 :עג יד ןגיילוצסיוא ןעמונרַאּפ ךיז טָאח

 ףיא קלָאפ ןשידי םעד ןופ עטכיש

 תוחנה יד קידנדנעװנָא ,עזַאּב רעטיירב ַא
 עיפַארגָאירָאטסיה רענרעדָאמ רעד ןופ

 .?גוכיירגרעד עטצעל יד קידנצינסיוא ןוא

 ,גנושרָאפ רעכעלטּפַאשנסיװ רעד ןופ ןעג

 טמוק קרעװסנּבעל ןייז וצ המדקה סלַא

 ןייז טרילומרָאפ .ד ואוו ,ריפניירַא ןַא

 -ָאלָאיצ ָא ס ןייז ןוא גנוסַאפפיוא:דנורג

 גנוּבײרשסטכישעג ןיא עדָאטעמ עשיג

 ?וטיריפס ןוא עשינָאלָאעט יד ךוּפיהל

 :ידיי ערעטלע יד ןופ ןדָאטעמ עשיטסילַא

 ,ידיא עניימעגלַאז ס--ד .רעקירָאטסיה עש

 ןיא שידיי ןיא סױרַא זיא "עטכישעג עש

 שטיוװָאנַאמלַאק ,ה ןופ גנוצעזרעּביא רעד

 . =ָאטסיהװ) רּבחמ םעד ןופ המדקה ַא טימ

 זיּב--לייט 10 ,1920 ,ענליוו ,"ג"פ רעשיר

 --ַאטסָאקַא לאירוא ןוא לארשי ןּב השנמ

 רעד זיּב--ןלייט עטשרע יד עכלעוו ןופ

 הכולמ רעשידיי רעד ןופ גנורעטשעצ
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 קורדרעּביא ןַא ןענייז---רעמיור יד ךרוד
 ג"פ ןיא ןענישרע ןענייז סָאװ ,,ּב 2 יד ןופ
 עטסיײנ ידש .,(1910 ענליוו ,"ןמזה דהח
 -- 1189 ,קלָאּפ ןשידיי ןופ עטכישעג
 שיסור ןיא סיֹורַא טשרעוצ "4
 :ער רעיינ ַא ןיא עגַאלפױוא עט:3 ,4
 ןיא ;1923 ,ןילרעּב ,ּב 3 ןיא ,עיצקַאד

 :ּפורק ךורּב ןופ טצעזעגרעּביא שִיערבעה |
 ,ןילרעּב ,"ריבדח --- "הירומח ג"פ ,קינ
 :וצ זיא (שטייד ןיא סױרַא ךיוא }1923
 ?רעכיּב ןשידיי ןפיוא סיזירק םעד ּביל
 :עגרעּביא) .ב 1 םייּב ןּבילבעג קרַאמי
 :ָער רעד רעטנוא ףיטש ,נ ןופ טצעז
 :ַארעטיל רעשידייא ,רּבחמ ןופ עיצקַאד
 .,276 ז"ז ,3 ,ןילרעּב ,"ג"פ רעשיר

 שטס68װאפ סע. רעטײרּפשרַאפ רעייז ןייז

 --1900 עבַאגסױא עט41 ,,ט 3) טס1סקוװ
 ןרהא ןופ טעּברַאַאּב שִיערּבעה ףיוא 1
 ךיוא טצעזעגרעּביא סנטצעל ,יקצישָאּבול

 ןיא שידיי ףיוא סױרַא זיא (שילגנע ףיוא
 ַא ,ןַאמרעּביל םייח ןופ ,זרעּביא רעד
 "ףטכישעג רעטסיינא ןייז ןופ טַאיגַאלּפ
 :רָאי אן18 -- עטכישעג עשידייז יד זיא
 :רַאװ ,"םָארטש רעייגײ ג"פ) "טרעדנוה
 (230 ןײז ,1920 ,עש
 יו ,עיפַארגָאירָאטטיה רעשידיי רעד רַאפ
 ?וצ) עיגָאלַאליפ רעשידיי רעד רַאפ ךיוא

 ענלצנייא רעדָא ןטסקעט עשידיי יד ּביל
 רעד טָאה (ןעגנודנעװ ןוא רעטרעוו
 תולהקה דעו סקנּפ וא הנידמה סקנּפח
 ,"א"כקת---ג"ּפש אטיל תנידמּב תוישארה
  ןַא טימ ןּבעגעגסױרַא טָאה .ד סָאװ
 ,"תוניעא ג"פ) תורעה ןֹוא ריפנײרַא
 ןרעדנוזַאּב ַא---.(358 ז"ז 1925 ,ןילרעּב
 ןוא רעקיטירק סלַא .ד טמענרַאפ טרָא
 יד ּבײהנָא ןטערטעגפיוא .טסיצילּבוּפ
 :ָאסּבַאװ רַאפ רעּפמעק סלַא ןרָאי רעק0

 ,םזיטילַאּפָאמסָאק ןוא "םזילַאנָאיצַאר ןטול |
 ןדיי ףיוא קוק םעד טּפמעקַאּב רע טָאה
 ַא רַאפ ייז ןטלַאהעג ,עיצַאנ ַא ףיוא יוװ

 טרעװ ןסיורג ַא

 ןייז ןיא ןוא הדע רעלענָאיסעפנָאק ַא
 רעד וצ גנולעטש רעוװיטַאגענ ףרַאש
 וו"זַאא רדח םוצ ' ,טייקשידיי רעשינּבר
 ?נעטשליפ ַא ןופ ןויער םעד טקידיײטרַאפ
 ץענערג רעד ףיוא .עיצַאלימיסַא רעקיד
 זיא ןרָאי רעק*90 ןוא רעק:80 יד ןופ
 .5סיוװ ןופ ןדָאּב םעד ףיוא רעּבירַא רע
 ,םוינָאיצולָאװע ןשירָאטסיה = ךעלטּפַאש
 ?רַאפ טָאה עעדיא עלַאנָאיצַאנ יד ןוא
 ,םויטילָאּפָאמסָאק ןקידרעירפ ןייז ןטיב
 טָאה קידנעטשלופ ןוא רָאלק סרעדנוזַאּב
 םוטנדיי ןופ גנוסַאפפיוא עיינ ןייז רע
 ןיא טרילומרָאפ ןשינעפרעדַאּב ענייז ןוא
 .טָאה רע עכלעו ,ןע יקיטרַא עירעס ןייז
 -- 1897 ןופ ךשמ ןיא טכעלטנפערַאפ
 ןוא טעּברַאַאּב רעטעטש ןענייז סָאוו ,7
 ךוּב ןייז ןיא ןרָאװעג טריזיטַאמעטסיס
 ןהעסמא8 0 018סאמ ע 0808 88

 דנורג ַא טגיײלעג ןּבָאה עכלעװ ןוא
 ,ד ,םוימָאנָאטװַא ןשידי םעד וצ
 ַא יװ טעטילַאנָאיצַאנ יד טכַארטַאּב
 :מוא סָאװ ,עפורג עשירָאטסיה-רוטלוק
 ןופ טָאה יז יצ ,ןופרעד קיגנעהּפָא
 ?ניא) ןריולרַאפ רעדָא ןטלַאהרעד רבע
 עכעלרעסיוא עריא (ןייוולייט יצ ןצנַאג
 ?ַאטירעט יד ,ּפיטנסַאר םעד --ןטוּבירטַא
 --ךַארּפש יד רעדָא טפַאשהכולמ יד ,עיר
 - ציצַאנ ַא ןופ ןייזטכואווַאּב טעד יז טָאה
 ריא ןופ סקעלּפמָאק ןצנַאג םעד תמחמ
 :ָאוע רעשירעגײטשטסּבלעזח רענעזעוועג
 .ןופ ןײזטסואװַאּבטסּבלעז רעדע ??עיצול
 םוירעטירקטפיוה סָאד ןזיא עיצַאנ רעד

 רעד ןופ קידנעײגסיֹורַא ,"םויק ריא ןופ |

 רעדָא עוויטקעיּבוס יד אקווד זא ,החנה
 ןלַאנָאיצַאנ םעד ןֹופ ןרָאטקַאפ עקיטסייג
 עיצולָאװע רעד ןופ ןיורק יד ןענייז ּפיט
 ?עטַאמ יד זַא ןוא ּפיט ןקיזָאד םעד ןופ
 עלָאר יד וולּב ןליּפש ןרָאטקַאפ עלעיר
 ?סיוא רעד וצ ןריפ סָאװ ,ןעלּפַאטש ןופ
 ַאּבטסּבלעז ,רעטסעפ ַא ןופ גנוטעּברַא
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 ?ודיווידניא רעלַאנָאיצַאנ רעקיניזטסואוו
 ידח זַא ,ריפסיוא םוצ ,ד טמוק ,טעטילַא
 ּפיט רעטסכעה רעד זיא עיצַאנ עשידיי
 רעקיטסייג רעדָא רעשירָאטסיה ַא ןופ
 ?לַאנָאיצַאנ עטסקינײװעגיא יד .,"עיצַאנ
 ןשידיי םעד ןופ עימָאנָאטװַא עלערוטלוק
 ףיוא ןריזַאּב ךיז .ד טיול ףרַאד קלָאפ
 גנוטלַאװרַאפטסּבלעז רעד .:תודוסי יירד
 ןופ טיהיײרפ רעד ,הליהק רעד ןופ
 רעד ןופ עימָאנַאטװַא רעד ןוא ךַארּפש
 שידיי ןיא טכיררעטנוא םעד טימ לוש
 ןגױצַאּב הליחּתכל ךיז .שִיערּבעה רעדָא
 ןשיטילַאּפ םעד וצ יטַאגענ ףרַאש

 טריויטַאּפמיס רעּכָא ,ד טָאה ,םזינויצ
 1906 ףוס .םזינויצ ןקיטסײג םעד טימ
 יסקלָאפ עשידיי יד טעדנירגעג רע טָאה
 :קיטכיו רעד םויה?דע זיא ןוא ײטרַאּפ
 ןופ רעקיטערָאעט ןוא גָאלָאעדיא רעטס
 ס:טצעל טציטש רע םגה ,םזיקלָאפ םעד
 .רעטנעצ ןשידיי םעיינ םעד רעטנוא ךיֹוא
 עטכישעג רעד ןיא ,לארשי:ץרא ןיא
 עלַאנָאיצַאנ עשידיי ענועדָאמ יד ןֹופ
 ַא רעייז טליּפשעג ,ד טָאה ןעגנוגעווַאּב
 טקריװעגטימ ליפ ןוא "עלָאר עקיטכיוו
 :ָאיצַאנ םעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא

 רעשידי רעד  ייּב ןיזטסואווַאּב ןלַאנ
 ןופ לייט ַא ,דנַאלסור ןיא ץנעגילעטניא
 טצעזעגרעּביא ךיוא ןענייז "ווירּבק ענייז

 םג6 0ז00012268 065 ט"א שטייד ףיוא

 =רעּביא ןייז---,(1905) א2/1002/1106ח!טזנפ |

 םיא טָאה םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי םוצ גנַאג
 זיא רע .שידיי וצ טרעטועענרעד ךיוא -

 ָאװ סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג

 ףֿלרּפ ךעשידיי:שיסור רעד ןיא ןזיװעגנַא

 ןופ גנוטיײדַאּב רעסיורג רעד ףיוא עס|

 ?ירק סלַא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ןטסכיירסולפנייא טלָאמעד םעד ןופ רעקיט

 (סוקיטירק ּפ"א) 8ססצ048 ןַאגרַא ןשידיי

 רעּביא ןעלקיטרַא ענייז טימ רע טָאה

 ןשמ םעד ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 .ןעלקיטרַא עשירָאטסיה |

 ןיא טקריוועגטימ ליפ 1895--1898 ןֹופ

 טרעטנומעגפיוא ןוא גנו;קיװטנַא ריא
 =רָאפ עכלעזַא שידי ןיא ןפַאש םוצ
 ?רכומ עלעדנעמ ,ע"ש יו ,עריא רעייטש

 ןּביירש ןײלַא ,דנַא .א רָאטקעּפס ,םירפס
 ךָאנ טשרע ןּבױהעגנָא ,ד טָאה שידיי
 =ור ןיא טעּברַא רעשירַארעטיל רָאי 5
 "ךניירפ/ ןיא 1907 רַאורּבעפ -- שיס
 ןגעו ןעלקיטרַא רָאּפ ַא טכעלטנפעראפ
 =עג םיא ןופ רעד ןופ עיגָאלָאעדיא רעד
 ,?ײטרַאּפסקלַאפ רעשידייט רעטעדנירג
 .טײצ וצ טיײצ ןופ רע טָאה רעטעּפש
 ףיוא ןעלקיטרַא עשידיי טכעלטנפערַאּפ
 =טּפַאשלעזעג:שירַארעטיל ןוא :שירָאטסיה
 לַאנרושז-שדוח םעד ןיא סעמעט עכעל
 ןופ ,1912 ּב"טּפ ,"טלעוו עשידיא יד;
 יד ןופ רענײא ןעװעג זיא רע ןכלעוו
 ,"גָאמװ ג"פ ןופ ה"מז יד ןיא ,רעדנירג
 עלַא ּב"טּפ ןיא 1916 סױרַא ןענייז סָאװ

 ?בָאנ ,ןעמענ ענעדיישרַאפ רעטנוא ךָאװ

 טָאה גגוריגער עשירַאצ יד "וו םעד
 טרָאװ עטקורדעג עשידיי סָאד טרעוװרַאפ

 ןופ טַאלּבנכָאװ םעד ןיא ,דנַאלסֹור ןיא

 ?סקלָאפ עשידיא סָאדח ײטרַאּפסקלַאפ רעד
 ןרעדנוזַאּבַא ;18-1917 ב"טּפ ,"טַאלּב
 רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ טרעװ

 ענייז ןּבָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ

 ,"טייצ וצ טייצ ןופ? ה"מז ןיא תונורכז

 "םכילעיםולש ןופ קנעדנַא םוצצ ּב"אז

 ןופפ ט"או י"נ ,"גָאטק ןיא סנטצעל ןוא

 טקורד רע ואװ ,("שידיי וצ ןָאגרַאשז

 ענײמעגלַא ךױא טײצ וצ טייצ ןופ
 ןיק טינ םגה

 ענייז רע טָאה ,טסישידיי רעמערטסקע

 =ךַארּפש רעד ןגעוו ןעגנוניימ עטצעל

 סעיצקעל ענייז ןיא טגָאזעגסױרַא עגַארפ

 רעד ןיא זַא -- עגיר ןוא ענוװַאק ןיא

 . +טכיררעטנוא עשידי יד ףרַאד לוש

 .--עשיערּבעה יד ןוא ללּכ ַא ןייז ךַארּפש

 ףךיוא טָאה רע .הלוגסידיחי רַאפ טרּפ ַא
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 םעד ןּבירשעגרעטנוא רעטשרע רעד
 :טפירש עשידיי עַּפורג ַא ןופ טסעטָארּפ
 ןשידי םעד ןגעק ןילרעּפ ןיא רעלעטש
 רעד עגונּב םייס ןשיליױּפ ןיא ָאלָאקז
 ?רָאפ סיקצולירּפ חנ ןופ גגומיטשּפָא
 :גֹוא ןוא גנונעקרענַא רעד ןגעוו גָאלש
 =לוש ןשידי םעד ןופ גנוציטשרעט
 2ײטַאּב ןוא הכולמ רעד ךרוד ןועוו
 םעד ןופ טעּברַא רעד ןיא ךיז טקיל
 2950 ,טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי
 ּפַא ןיז ןרעװ טנַאמרעד ףרַאד לעיצ
 ךַארּפש רעשידיי רעד ןגעװו גנולדנַאה
 ואוו ,| ,10,9 ,טמק. 60147ע82 רעד ןיא

 יִצ ,עגַארפ רעד טימ ךיז טמענרַאפ רע
 ןיא ןדיי עשיליּפ:שיװטיל יד ןּבָאה
 שידַײ טדערעג ה"הי אוו ןא אש1
 ײּברעד טריקיטירק ,שיװַאלס רעדָא
 והילא-םהרבא ןופ ןעגנוניימ יד ףרַאש
 תפשו םידוהיה? קרעװ ןייז ןיא) יבּכרה
 ?טנפערַאפ ;1867 ,ענליוו ,?םיוולסה
 ןוא (שטייד ןוא שיסור ןיא ךיוא טכעל
 ?רעשיװַאלסח רעד ןופ רעגנעהנָא ערעדנַא
 ײר רעצנַאג ַא ךרוד ןֹוא עירָאעט
 ןופ דנורג ןפיוא ,תויאר ןוא ןזײװַאּב
 רעד ןופ קרעוו עטקורדעג ,תובשתו:תולאש
 ,ו"זַאא רוטַארעטיל רעשידיי רעטסטלע -

 ;שידיי זַא -- ריפסיוא םוצ רע טמוק
 ךיז רע טָאה עגַארפ רעקיזָאד רעד וצ
 ,ב רעפטנע ןייז ןיא טרעקעגמוא ךיוא
 ;ָאמַא ידי לקיטרַא ןייז ףיוא ןענייטשבור
 2ור יד ןיא ןעדוי ןופ ךַארּפש עגיל
 ז"ז ,1913 ,"סקנּפי) "ןעדנעגעג עשיס
6 -- 38), 

 ,ירפוסו הינבר רוד { 011 ,89 ,גרעגניצ
 ,11226001100780180 ,םולּבנעיליל ,ל ,מ ןא 'ח
 ידחא ן1899 ,010843א8 עת עצפ חסססמ4/8

 ןטסמסוש 3 ,רעדנעלדירפ  םיכרד תשרּפ לע ,םעה
 ;1905 ,01ס0ז/ 01 ןסש150 22101002/9זג
 411 ,06קח ּב"מז ןיא ,יקסװָאלטישז םײה רייז
 ,1920 ,'טנײה, ןיא ,ןַאבַאלאּב ,מ ר"ד ,טָארּפ -
-48, 451 
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 ַאר ןופ בר -- לאכימ יקסנישוד
 טניז ,(טשעּפַאדוּב ייּב) ַאטָאלַאּפ:שָאק
 טימ ןעמַאװצ 1919 רַאורּבעפ ּבײהנָא
 2ײא ןופ בר ,ןיילק ןהֹּכה יבצ:באז ר"ד
 טשעּפַאדוּב ןיא טריטקַאדער ,טַאטשנעז
 ;לַארטנעצ--טטַאלּבנעכַאװ סעשידייא סָאד
 .:סערעטניא עשיסקָאדָאטרָא ריפ ןַאגרָא
 . טימ ןטסיחרזמ יד ןּפמעקַאּב וצ --"ןעס
 "גנוטייצ רעשידיי רענײמעגללַאז רעייז
 :רַאפ 1919 ץרעמ ףוס ;(גרעּבסָארג עז)
 סלַא טכַאמנטַאר רעד ןופ ןרָאװעג טכַאמ
 ,ןַאגרָא רעלענָאיסעּפנָאק

 ,/ 1923 ,"טפנוקוצ , ןיא ,ןריּפש יבצ

 ףעטנַאקַאּב -- ריאמ ףָאהנעזיד

 רעק:90 יד ּבײהנָא ,רעוט רעשיטסיגויצ
 ;בַאפ-זָאלג ַא ןופ רָאטקעריד ןעװעג ןרָאי
 :ץרא ןיא דלישטָאר ןָארַאּב ןופ קיר

 ןיק ןעמוקעגקירוצ ךָאנרעד
 :ַאּפ/ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ואוו ,סעדָא
 ךיוא זייוונטייצ ,"טעטימָאק רעניטסעל
 / ןיא טצעזַאּב ךיז 1908 .רעציזרָאפ רעד
 .רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג ,ופי
 רַאפ ןָאטעגפיוא ליפ רעייז ,ביבא?לּת ןופ
 ןופ גנולקיװטנַא רעד ןוא יוּבפיוא םעד
 טלייוװעגסיוא רדסּכ זיא ןוא טָאטש רעד

 ;לֹּת ןופ רעטסיימרעגריּב סלַא ןרָאװעג |
 םעד ןיא טכעלטנפערַאפ א"צ טָאה ,ביבא
 ןופ ריא "דנַאל עגילײה סָאדק ּב"מז
 :קעלפ עטרעּב ןוא יקצידָארַאנ לארשי
 ןעלַאעדיא עשידויח לקיטרַא ןַא רעס
 :עדיא ןשיטסינויצ ןוא ןזעיגילער ןגעוו)
 רעד ןגעװ) "ףעירּב עשידויז ןוא (לֵא
 ,(קלָאפ ןשידיי ןופ עגַאל

 ,ינויצ ןוקיסקל

 תועובש) (סעט:מ) והיחתמ שטייד
 ?טיקַאר ןיא ,ּבעג (

 טנרעלעג רָאי 12 זיּב .ּבֹוג רעוועיק ,ענ
 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןָא ןַאד ןופ ,רדח ןיא
 יד טימ ןעמַאזוצ 1906 ,טעּברַא רעשיזיפ
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 :סיוא רעדירּב 6 ערעדנַא ןוא ןרעטלע
 ,גרעּבמעל ןייק הרקמ יּפ לע טרעדנַאװעג

 ךיז ןוא שטייד טנרעלעגסיוא ךיז ואוו
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד טימ טנעקַאּב
 ?יּבעד ,עקירעמַא ןייק קעװַא רעטעּפש
 .לוגליג רעדע גנולייצרעד ַא טינ טריט

 ןופ העּפשה רעד רעטנוא) "ןוגינ ַא ןופ
 לַאערטנָאמ ,יגעו םעדח ןיא (ץרּפ ,ל ,י
 ךָאנרעד ,ןיניירּב ןבואר ןופ ר"א 6
 ,ןעלקיטרַא ,ןעגנולייצרעד טכעלטנפערַאפ
 יד ןיא ךיא רעדיל ןוא ןענָאטעילעּפ
 ידװ ןוא "דרָאקער ןעשידייז רעגַאקיש

 .דײװ ןיא ,רמרמ .ק ןופ ר"א "טלעוו
 סָאדד ,"רענַאקירעמַאװ  ,"טַאלּבעגַאט
 ?נעניואוו ,דנַא .א "רעדעפ יד ,"טרָאװ
 טקיטפעשַאּב ואו ,ָאגַאקיש ןיא קיד

 :עגסױרַא 1919 טניז ,רעדניּבניא סלַא
 ,ה"מז עקינייא םירבח טימ ןעמַאזוצ ןּבעג
 ,"דנעגויפ ,"סנַאנָאזערא ,"לעּבענ ןיאז יו
 2ֵאנ םעד ןעמונעג ןוא "סעװַאטַאק ףיואז

 יד ןופ ןּבַאגסױא יד ןיִא לײטנַא ןטסטנע
 ,ָאגַאקיש גנויק רעטכיד עגנוי רעגַאקיש
 ,"םענייניאװ לַאנרושז םעד ןוא 1922
 ןעלקיצ טכעלטנפערַאפ ואוו ,25 .-.4

 ,רעדיל רעסױרג רעד ןופ בור סָאד
 ןעיירפ ןיא לייט ןטסערג םוצ ,טָאטש

 ?רעדָאמ םעד ןָא ךיז קידנענעלנָא ,זרעפ

 ' ,םזיװיטקעּכסָארטניא ןשידיי םענ

 ,תוכשחמילעצ

 1922 3/א ?לַאנרושז

 רדא א"כ--1832) שריה-יבצ ווָאניײד
 ,ּבוג רעקסנימ ,יקצולס ןיא ,ּבעג 1877
 - ,"דיגמ רעקצולס רעד ג"א םסרופמ ןעוועג
 םיפיטמ ענרעדָאמ עטשרע יד ןופ רענייא
 רעשידי רעטושּפ ַא ןיא ;שידיי ףיוא
 ןשידיגמ ןלענָאיצידַארט םעד ןָא ,ךַאוּפש
 םעד קידנקערש טינ ,תויוועה ןָא ,ןוגינ
 טינ ,םונהיג ירודמ העבש יד טימ םלוע
 ןוא םילשמ עשידיגמ יד וצ קידנעמוקנָא
 | ,ל"זח ירמאמ ןוא םיקוסּפ ,ךעלטרעווכיילג

 ןעגרָאמ, ןיא ,?ָאנַאקיש גנוי,

 ; טרישזעטָארּפ !

 .=חוּכ ןסיורג ןייז ךרוד רעּבָא רע .טגעלפ
 יד ףױא םשור ןסױרגַא ןכַאמ רוּבידה |

 .םעד טימ ןעגנורדעגכרוד ..רערעהוצ

 =עג רע טָאה ,הלּכשה רעד ןופ ןויער
 .בצמ .ןלפָשי םעד םלוע ןרַאפ טרעדליש
 םעד ,קלָאּפ ןופ
 +ןוא ןשימַאנָאקע
 ?סױרַא ,ןקיטסייג
 ןגעק ןטערטעג
 ןגעק ,סוחי ןשיַאפ
 .עג ,יירעייגקידייל

 =יינ יד טגידיירּפ

 ?רַאפ ֹוצ טייקיט
 טימ ךיז ןעמענ
 גנורעלקפיוא ןופ טייקיטכיוו יד ,הכאלמ

 ןיא רעדניק יד ןקיש ןופ ,גנודליּב ןֹוא
 עג ויא רע .ןלושסקלָאפ עשיניורק יד
 ?ָאק רעכעלטפַאשדניירפ ַא ןיא ןענַאטש
 ענעעועגנָא ךס ַא טימ ץנעדנָאפסער

 ןעזעג םיא ןיא ןּבָאה עכלעוו ,םיליּכשמ
 ןלַאעדיא יד רַאֿפ רעּפמעקטימ ןקיטכיו ַא
 יציפמ הרבחי יד ןוא ,הלּכשה רעד ןופ
 עריא ףיוא ןקיש םיא טגעלפ "הלּכשה
 ןוא טעטש עשידיי יד רעּביא תואצוח
 ,קלָאפ ןרַאֿפ תושרד ןטלַאה וצ ךעלטעטש

 .ןגעק ןעגנוטערטסױהַא עפרַאש ענייז |

 ,ןּבױלגרעּבָא םעד ןוא םויטַאנַאפ םעד
 - .וצ טינ טָאה רע סָאװ ,טקַאפ רעד ךיוא יו

 עסיוועג ןטיהּפָא ןיא ןעװעג רימחמ ליפ

 יד םיא ןגעק טכַארּבעגּפױא ןּבָאה ,תווצמ
 ךס ַא טפיוקעג ךיז טָאה רע ;עיסקָאדָאטרָא
 ;רֹוד ןטלַא םעד ןשיװצ טרפּב ,םיאנוש
 סרעדנוזַאּב ךיז טָאה םיא וצ גנוָיצַאּב יד
 ?יֵסֹור יד סָאװ ,םעד ּבילוצ טפרַאשרַאפ

 רע רעכלעוו וצ ,עיצַארטסינימדַא .עשי

 םיא טָאה ,ףליה ךָאנ ןדנעװ ךיז טגעלפ
 ' טָאה טעטש סא ןיא

 ןופ ןריט יד םיא רַאפ ןסָאלשרַאפ ןעמ
 . ןוא "רדיגמה6 ןיא ןוא ,שרדמ:תיּב
 ןעמוקסיוא טפָא םיא טגעלפ "ץילמהי
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 סָאװ ,תופידר יד ףיוא ךיז ןגָאלק וצ

 סרענגעק יד ןופ ןייטשוצסיוא טָאה רע
 :עגפיוא םעד ןיא זיולּב .הלּכשה ןופ
 טייװ ױזַא ןעוועג רע זיא סעדָא ןטרעלק
 רע טָאה 1869 רוּפיּכ-םוי זַא ,ןעמונעגנָא

 ?רָאק רעד ןיא השרד ַא ןטלַאהעג וליפא/

 ר"ד רעגידײרּפ םעד טָאטשנָא לוש

 ןופ תולדּתשה רעד קנַאדַא ,רעכַאּבַאװש

 =עגנייא 1874 ,ד זיא ג"לי דניירפ ןייז
 רעד ןופ ףיטמ סלַא ןרָאװעג ןדַאל
 :יליוּפ-שיסור יד ןופ "בקעי ןיעז הליהק
 ןרָאװעג זיא רע ואוו ,ןַאדנָאל ןיא ןדיי עש
 ײּב וליפא טּבילַאּב ןוא רעלוּפָאּפ רעייז
 הליהק רעשידוחַאי רעד ןופ רעריפ יד
 ,שארּב רעלדַא ןּתנ "ד רעניּבַאר ןטימ
 ןעועג טײצ עטשרע יד זיא רעכ?עוו

 זיא שיטסירעטקַארַאכ .,רענגעק ַא ס--ד
 ;ךַארּפש רעשידיי רעד וצ גנוִיצַאּב ס---ד
 רעד ֹוצ ּווירֹּב ענייז ןופ םענייא ןיא
 טכַאמ 1873 ןופ "הלּכשה יציפמ הרבחח

 לָאז יז ,םַאוקרעמפיוא "הרבחק יד רע |
 םעד ןעיײנַאּב ,רעכיּב עשידיי ןּבעגסױרַא
 ןּבָאה ןעק'מ ןכלעוו ךרוד ,"רשבמ לוקח
 ,םע:ןומה ןפיוא גנוקריוו ערעייהעגמוא ַא
 סָאװ ,ןצונ ןסיורג םעד ןגעו טלייצרעד

 קרעװ עשידיי יד טכַארּבעג ןּבָאה סע
 דלעפנעסקַא ,יקצעניל ,ןָאדרָאג לכימ ןופ
 :ַאסעּב ,עילָאדַאּפ ,ןילָאװ ןיא .דנַא .א

 :ײא ןופ קרעװ יד רעדָא וו"זַאא עיּבַאר
 ןיא ןהדּב םוקילא ןוא קיד ריאמ :קיז
 ריא ןעווח :רעטרע ,דנַא .א עטיל רעד
 ,ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעזעג סע טלָאװ
 סָאװ ,טגייצרעּביא ןײלַא ךיז ריא טלָאװ
 :ָאד יד ןיא טקעטש חֹוּכ רעסיורג ַא רַאפ
 רעיײז זיא סיורג יו ןוא קרעװ עקיז
 :זַאד רעד ,"עסַאמ רעד ףיוא גנוקריוו
 2נעװ עכעלנע עלַא ךיוא יװ ,ווירּב רעק
 זַא ,ןפלַאהעג סָאװ-קינײװ ןּבָאה ןעגנֹוד
 עוויטַאגעג ריא ןרעדנע לָאז "הרבחח יד
 השרד ַא ץוחַא -- גשידיי ןִצ גנויצַאּב
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 ,"ךלמה דובּכי) 11 רעדנַאסקעלַא דובּכל
 ַא טזָאלעגרעּביא .ד טָאה ,(1869 סעדָא
 ,די:בתּכ ןיא קרעו ייר

 ;1/ ,ילאושי רצוא, ןש1 ,29 ;{צ ,ן2
 . ,ש/ ,"רחשה, 1196 --186 ז"ז ,"ג"לי תורגא ,

 יּבימ תרבח, ,לַאטנעזָאר ,ל 1601 ןוא 229 ןיז

 -- 1! ,100 ,78 ,70 ,69 ז"ז -- { ,"הלּכשה

 ,| ,/101001װ (206 ,רעװָאקירעשט .א 7
 ןופ עטבישעג יד, ,ןיגרוּב ,ה ;122--121 זיז

 ,'גנוגעװעּב רעטייּברַא רעשידיא רעד |

 -- 1846) םירפא דראנייד
 ,דנַאלרוק ,ןעקַאמסַאש ןיא ,ּבעג (

 ,רָאי 16 וצ טכַאמעג העיסנ עטשרע ןייז
 ןטמירַאּב םעד טימ טנעקַאב ךיז 3
 ,גָאלָאעכרַא ןוא ןטנרעלעג ןשימיַארַאק
 ןסעזעג ,(ף"שר ןבא) ץיוװָאקריפ םהרבא
 םירק ןיא םידוהיה עלס ןיא םיא טימ
 תומישר ןלעטשפיונוצ םיא ןפלָאהעג ןוא
 טּפױקרַאפ עכלעוו ,ןדי;בתֹּכ עטלַא יד ןופ
 ייזומ ןשיטַאיזַא ןכעלרעזיק םעד ןיא
 (1874) טיוט סעציווָאקריפ ךָאנ ,ּב"טפ ןיא
 ןופ טקישעג 1880 ;טנעירָא ןייק קעווַא
 ןצעזַאּב ןגעוו י"א ןייק ןַאמּפיוק ידַאקרַא
 ןיא רעטעּפש ,רעטעברַאדרע עשידיי טרָאד
 "םירבח לארשי לֹּכז הרבח רעד ןופ תוחילש
 יד ןריפנָא ןפלעה וצ דָארּב ןייק ןרָאפעג
 קעװַא 1888 .עקירעמַא ןייק עיצַארגימע
 ?עגסױרַא טָאה רע ואוו ,עקירעּמַא ןייק
 :טייצ עשיערּבעה יד טייצ רָאי 2 ןּבעג
 ַא טעדנירגעג 1897 ,"ימאלהא טפירש
 טָאה .עדַאװענ ןיא עינָאלַאק עשידיי
 ןיא רעכיּב 40 רעּביא ןּבעגעגסױרַא
 עטסקיטכיװ יד עכלעוו ןופ ,שִיערּבעה
 ,(1875) "ף"שר ןבא תודלוּת* ןענייז
 "םירק יאה יצחֹּב עסמ/ ,"םירק אשמח
 עסמ/ ,(1879) "םירק תמחלמז ,(1879)
 "אּפוריאּב עסמח ,(1882) "םדקה ץראּב
 ןגעק) "קלמעב 'הל המהחלמק ,(1886)

 .א (1892 קרַאונ ,םיגורתא עשיכירג

 :ידיי ַא ןּבעגעגסױרַא ךיוא טָאה .ד ,דנַא
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 :טַאּפ רעדח ט"א קרַאונ ןיא גנוטייצ עש
 .םיר רעשיטסינויצ ַא טימ ,1891 ,"טָאיר
 רָאי עקינייא טימ ךיוא טָאה רע .גנוט
 ןופ המישר ַא טלעטשעגנעמַאזוצ קירוצ
 ,שידי ןוא שיערּבעה ןיא .קרעוו 0
 ןיא ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא ןענייז סָאװ
 ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד
 םויה:דע ,י"נ ןופ טייוו טינ ,ןָאטגנילרָא
 ענעטלעז טימ לדנַאה ןייז קידנריפנָא
 עכלעו ּבילֹוצ ,םירפס ןוא ןטּפירקס .נַאמ
 :נעל יד טכוזַאּב לָאמ עכעלטע טָאה רע
 ,טנעירָא ןופ רעד

 ,14/ ,"לארשי רצוא

 -- 1884 ןַװ) לאומש לעסקײד
 ,װעינעשעק ןיא .ּבעג (

 ;ץגנָא א ,רעטָאפ ןייז ואוו ,עיּבַארַאסעּב
 ,,ּבֹוג רענדָארג ,לָאּפָאטנַא ןופ רענעמוק
 :ָעג טָאה ,עטיל
 עסיורג ַא ןטלַאה

 ,עמריפ :רעדיינש
 - ַא ןּבילּבעג ירפ
 .עגסױא ,םותי
 םעד ןיא ןסקַאװ
 ?סיוא ןַא ןופ זיוה
 :עווש רענעּבעגעג
 ןעמוקַאּב ,רעטס
 ןיא גנויצרעד עשידי עכַאװש ַא רעייז
 עשידיי= שיניורק יד טכוזַאּב ןַאד ,רדח
 | ןיא תרשמ ַא ןעוועג רָאי 3 ןוא ןענרעל סָאד ןפרָאװעג רָאי 15 וצ ,לושסקלָאפ
 סע ןפרָאװעג ,טפעשעג * ײרעטנַאלַאג ַא
 ,ןענרעל םֹוצ ןעמונעג ךיז רעדיװ ןיא
 :נוא רעּבָא ,ערוטַאמ ףיוא טיירגעג ךיז
 ןטסיזמוא ןייז ןופ העּפשה רעד רעט
 ןשיסור םענעסָאלשעגסױא ַא ,רערעל
 .טימ ןּבעגוצּפָא ןּביױהעגנָא ךיז ,טנעדוטס
 :כרוד .המודּכו עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ
 רעװעינעשעק ןקיטולּב םעד טכַאמעג
 ;רעדיװ ןייז רַאפ ,,1903 לירּפַא םָארגָאּפ
 ןוא טריטסערַא סענַאגילוכ יד דנַאטש

 ןיא טניואוו

 עשיטַאמַארד יד) ןרָאװעג טעדנואוורַאּפ
  :עפש טעּברַאַאּב געט ענעי ןופ ןדָאזיּפע
 / ?וצז עמַארד רעקיטקַאריפ ןייז ןיא רעט
 / טריפעגנָא רעטעּפש ,("קלָאפ םוצ קיר
 .,סעדָא ןיא עדנַאנַאּפָארּפ ערענָאיצולָאװערַא
 / טפיוהרעד ,טעטש ,דנַא .א װעיַאלָאקינ
 ;טע םעד ּבילוצ ךיז ,רעטילימ ןשיווצ
 .וצ ידּכ ,ןדָאבעג ךיז גָאט ַא לָאמ עכעל
 ןטעומש טרעטשעגמוא ךייט ןיא ןענעק
  טלעטשעג ךיז ןאד ,ןטַאדלָאס יד טימ
 ןייק ןרָאװעג טמיטשַאּב .,רעטילימ םוצ
 . טעליּב ןטימ ןטיּבעג ךיז רעּבָא ,ןליוּפ
 ןעוועג טמיטשַאּב זיא סָאװ ,םענייא טימ
 - עג טייצ רָאיֵא רעּביא ,עיזַא?לטימ ןייק

 טײװ טינ ,ןאלעגרַאמ ? ינ ןיא טניד
 / :פֵא ןוא עיסרעּפ טימ ץענערג רעד ןופ
 ןופ ןענַאטשעגסױא ליפ ךיז ,ןַאטסינַאג
 / {ףיײנַאמָאק:עטָאר ןשיטימעסיטנַא םעד
 ןשיוװצ טעּברַא:סגנורעלקפיוא ןַא טריפעג
 - ףַארּפש יד ָאד טרידוטש ,ןדַארעמַאק יד
  :לעפ עקיטרָאד יד ןופ ןּבעל סָאד ןוא
 - ,רעּפ דניירפ רָאּפ ַא טימ טכוזַאּב ,רעק
 - ,רעוײה:םויּפָא ענעגרָאּברַאפ יד רענַאיס
  צדנַאנַאּפָארּפַא ןריפ ןיא דשח ּבילוצ
 ןרַאפ רעטילימ ןופ ןרָאװעג טײרּפַאּב
 ,ועינעשעק ןייֵק ןעמוקעגקירוצ ,ןימרעט
 - ןיא רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןרָאװעג
 אויר פ"א 8 /2(טבגט רעד

 - =קיטרַא טקורדעג ואוו ,דָאװָא ןוא סער
 קעװַא 1911 .,ןעגנולייצרעד ןוא ןעלי

 ?רעדיינש ַא ןיא טעּברַאעג ,עקירעמַא ןייק
 .ןָא טקילײטַאּב ךיז קיטייצכיילג ,ּפַאש
 גנוטייצ רעשיסור רעד ןיא (רַארָאנָאה
 רעד טימ טנעקַאּב ךיז ,,ןוא 1108: א!
 :עגנָא ,עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
 :ולּבעד ,שידיי ןּביירש ןענרעל ךיז ןּביוה
 ייוצ טימ ".ש .א .פח רעד ןיא טריט
 "דנַאל םענעדלָאג ןיאז  ,ןעגנולייצרעדו

 ,"טפנוקוצע רעד ןיא ךיוא טקורדעג ךיז ,יטַאדלָאס ןשידיי ַא ןופ ךוּבגָאט ַאז ןוא
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 עטצעל יד ,ןּכַאגסיױא ,דנַא ,א "טייהיירפ,|
 ערעל ַא) קיטקַארּפָארײק טרידוטש ןרָאי
 רָאנ ,תואופר ןָא ןטייהקנַארק ןלייה וצ
 ;טוח ןפיוא ןעגנוקירד עסיוועג טימ
 -- ,י"ג ןיא טריציטקַארּפ ןוא (הרדשה
 עכלעו ,קרעװ עטלמַאזעג ענייז ןופ
 ןופרעד ,ּב 6 ףיוא טנכערעגסיוא ןענייז
 עלייורעד ןענייז ,סרעטקַאנײא .ּב ַא
 :ןעגנולייצרעד .ּב 2 םרָאפכֹוּב ןיא סױרַא
 עשיטַאיזַאװ ןוא "לּבענ ןופ ןגעוו ןיא;
 ,י"ב ,"ןעקנופח עּבַאגסיוא) "ןעגנולייצרעד
 -- .(256 ן"ז ,1924 ןוא ,254 ז"ז ,3
  ?ףָעד רעטוג סלַא סיוא ךיז טנכייצ ,ד
 ןוא ןשטנעמ עװַאקישט ןגעוו רעלייצ
 טָאה רע .ןעגנוּבעלרעּביא עקידנענַאּפש
 :טסוּפ יד ,רעצ םעד ןרעדליש וצ ביל

 ןופ ךיז טמענ סָאװ ,טייקשלַאפ יד ,טייק
 ַא ןופ ,םלועה רדס ןטרעּפמולעגמוא ןַא
 2יסּפ:שיגָאלַאיּב רעלעקנוט ןוא רערעווש
 םעד ןּבייהפיױא טווּורּפ ,השורי רעשיכ
 ,ןּבעל ןופ תודוס יד רעּביא גנַאהרָאפ
 רע םגה ,לרוג ןופ ליּפש יד ןקעלּפטנַא
 טלַאפ רעדָא שיטַאמעכס וצ לָאמליײט זיא
 בלַאה ןוא םיטרּפ ענעסירעגּפָא ןיא ןײרַא
 ךיוא טדייל ,ןעגנוכַײװּפָא עשיטסיצילּבוּפ
 ןופ ןוא טייקנגיוצעצ רעסיוועג ַא ןופ
 .אַאּבַא ,ליטס ןיא טייקכעלטײהנײא;טינַא

 :ַאיזַאװ ענייז ןּבָאה סערעטניא ןרעדנוז
 :עג טרעוו סע ואוו ,"ןעגנולייצרעד עשיט
 ןיא ןּבעל עשיטָאזקע סָאד טרעדליש
 ..עיזַא:לטימ

 יָארג יב 1192 0 .,"טײהײרֿפ ,, ,ןיגלָא
 :ַארעטילא ,.צ .י ן1 ,1924 ,"רעדעפ יד, ,דרַאּב
 ,1924 ,"גָאט, ,רעגינ .ש 06 ,?רעטעלּב עשיר

 ) -- 1892 .מ .א ןָאליד
 יק ציווָאכושז .א ןופ םינָאדוועסּפ
 ןיא ,טנגעג רענדָארג ,לטעשז ןיא ,ּבעג
 1904 ,סוחי ןשידיי ןטלַא ןופ ,החּפשמ ַא
 :ויבעד ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא
 ן} "רוטַארעטילװ ּב"מז ןיא 1910 טריט

 רעדיל טכעלטנפערַאפ ןַאד טניז ןוא
 ,ּבימז ןוא ןטפירשטייצ ענעדײשרַאפ ןיא
 ,ףעטפירשי ,"ןעּבעל עיײנ סָאדח יװ
 רענָאדנַאל ,"ּביוהנָא רעדז ,"רעדעפ יד
 :ןצ/ ,"סנַאסענער,-

 ,דנַא .א "טפנוק

 --- םרָאפכוּב ןיא
 רעדיל .גנולמַאז ַא
 ףעלַּב עלעג ט"א

 עמַאװ ג"פ) "רעט
 ,1919 ,י"נ ,יַאקיר

 טגכייצעג ,ב"ל ז"ז
 | טיג סיואכרוד
 :ץג טימ טריצַאּב ןוא תויתוא עטהביתּכעג
 ?קיטכערּפ יד ןופ ענייא---דוָאמ ,ז ןופ ןלעמ
 :ידיי רעד ןופ ןּבַאגסױא עטסכייר ןֹוא עטס
 .ץלַא יו ,ןעגנורדעגכרוד ,(רוטַארעטיל רעש
 עילָאכנַאלעמ רעפיט ַא טימ ,ס--ד רעדיל
 עמעָאּפַא ןעמַאװצ עלַא קידנדליּב ןוא
 . ןופ ,ןייפ ןוא דחפ ןכעלשטנעמ ןופ
 ,טױט ןוא שואיו

 ,יודנאל עשיז | 11 ,עיגָאלָאטנא

 ,"עסעמ עצרַאװש ידע ,ןיקוויר יּב

 ,ןיסַאּב 14

 ;עיגָאלָאטנַא
 ,"קיטירק, ןיא ,סונירגערעּפ ;ש7 ,"ןעטפירש,

 . | יח .ה ,1
 () -- 1818) ּפיטָא וװָאמיד

 ףַאמלערעּפ ףסֹוי ןופ םינָאדװעסּפ
 :ילעטניא ַא ןיא ,קָאטסילַאיּב ןיא .ּבעג
 ,עילימַאפ .רעטרילימיסַא ּבלַאה ,רעטנעג
 :עג) רעטומ ןייז
 (1925 ןּברָאטש
 ?עג גנַאלנרָאי זיא
 2ערעל ַא ןעװ
 עדמערפ ןופ ןיר
 ?ןקַאּב ,ןכַארּפש
 עגרַאק ַא ןעמ
 2צרעד עשידיי

 :ַאּב רע טָאה ,גנּו
 ןוא קָאטסילַאיּב ןיא עיזַאנמיג יד טכוז
 :יטסניא:דלַאװ םעד טקידנעעג ךָאנרעד
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 :ַארעטיל ןייז ןּבױהעגנָא ,ּב"טּפ ןיא טוט !
 עשיסור ענילק ןיא טייקיטעט עשיר
 ?עגסיורַא ךיז ךיג רע טָאה ,ןעגנוטייצ
 :סערָאמוה עקיניזפרַאש ענייז טימ טקורי

 טײצ רעד ןיא ןענָאטעילעפ ןוא .סעק
 עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ
 עשיסור יד ןופ ילבפױוא םעד תעשּב
 (כעזאהחט יו ,ןלַאנרושז עשיטסירָאמוה

 רעקידנעטש ַא ןעוועג 1906 טניז ,דנַא ,א
 עשיסור עטסערג יד ןופ טסינָאטעילעּפ
 . 0806024882 אוסחע; 01- יוװ ,ןעגנוטייצ

 קידנטערטסױרַא ,קס} ?ץיֿפ, ס8דעקאס1א
 ַא ןּבעגעגסױרַא 1905 .ןיֵק פ"א ךיוא

 .ט"א ןעגנולייצרעד עשילָאּבמיס גנולמַאז
 ג"פ עגַאלפױוא עט:3) 0018חס8סקסעט -

 .ףיז טליפ'ס ואוו ,,1913 ,ןוזטחסמאמאבמ
 :ינרעדָאמ יד ןופ תעּפשה יד קרַאטש

 ,קנילרעטעמ יװ ,רעלעטשטפירש עשיטס
 ?כוּב ןיא .וָאכעשט ןופ ךיוא לייט םוצ
 ססאהה טמ8- טכעלטנפערַאּפ ךָאנ םרָאּפ
 ,(1908) ןעגנולייצרעד גנולמַאז ַא -- 23

 ,0 ,ןגנממסמגאמ 2" ,ב"טּפ) 04304236

 ,זרעד) סעקסערָאמוה --- 3666828 רינט
 -=- ןעגנולמַאז ערענעלק ייווצ ,(1911 ,ג"פ

 ס8דח- ג"פ) 1002מ014360616 1230623

 ג"פ) 1108:16 8 ,(1911 ,קעאסממ

 טָאה .דנַא .א (1912 ,עװקסָאמ+ ,48

 ,קיטש:רעטַאעט ײר ַא ןּבירשעגנָא ךיוא

 עסעיּפ עשילָאּבמיס -- !'סתסס !(טס8װ יו

 ;ןקסס1ץמחסמ16 תקסדעד ןק2807- ,(1906)

 .ןטקַא 3 ןיא עידעמָאקיגַארט -- 868סס0

 .ןסגזקט ח 216- ג"פ) טקַאנשיװצ ןייא ןוא
 סרעדנוזַאּב ַא .,(1912 ב"טּפ ,אץסס0

 עמַארד ןייז טַאהעג טָאה גלָאפרע ןסיורג

 ?םיוא זיא סָאװ ,"גָאט עלַא רעדָא ויני

 ןוא רעשיסור רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעג
 ןשידי םמעד יב .עניב רעשיעּפָארײא .

 רעלוּפָאּפ ןרָאװעג .ד זיא םלוע ןטיירּב
 ."לארשי עמשזח עמַארד:סָארגָאּפ ןייז טימ

 .א ןופ טצעזעגרעביא שידיי ףיוא ;1907)

 ,(עשרַאװ ,?ָארויּב:סגַאלרעפ , ,גרעּבדלַאג

 - הּתעשּב טייקיטרעוװרענימ רעשירעלטסניק
 +יסור רעד ףיוא ןעגנַאועג גלָאפרע טימ
 עטײװצ ןייז .עניּב רעשידיי ןוא רעש
 ןיא טײקיזָאלטכער רעשידיי ןופ עמַארד

 םמנאמ סדקג8 ט"א דנַאלסור ןשירַאצ

 =כעלפרעּבייא ךיוא ,(1913 ב"טפ) מאמ

 טכַאמעג טָאה ,זעיצנעדנעט ןוא ךעל

 =ילֹּבוּפ ןשיסור ןפיוא םשור ןקרַאטשַא

 ?קעריד-רעטַאעט רעטסואווַאּב רעד ,םוק

 טָאה סָאװ ,יקסװעשַאמָאט סירָאּב רָאט-

 טָאה ,ןליוּפ ןוא דנַאלסור טכוזַאּב ןַאד

 ןופ גנולעטשרָאפ ַא טניואוועגייּב דָארג

 :עגנייא ןוא "רערעדנַאװ ןקיּבײא םעדא

 ואו ,עקירעמַא ןיק רּבחמ םעד ןדַאל

 ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה עסעיּפ יד

 זיא יז) עניּב רעשידײ רעד ףיוא ךיוא

 ןשידיי ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןיירַא ךיוא

 סױרַא שידיי ןיא ;ןליױּפ ןיא רעטַאעט

 טניפעג ןַאד טניז 2 םרָאפכוּב ןיא

 ךיז סָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןיא .ד ךיז

 שידיי ןּביירש טנועלעגסיוא זייווכעלסיב

 .ןיא טּפיוהרעד ,טכעלטנפערַאפ טָאה ןוא

 ,ןעגנולייצרעד עניילק רעטרעדנוה "גָאט |

  *עפ ןוא סעקסערָאמוה ליפ רעייז .ךיוא

 סרעדנוזַאּב ,"סדנוקײ ןיא ןענָאטעיל

 =יב רעשידיי רעד טעמדיוועג ךיז רעּבָא

 עצנַאג ַא טסַאפרַאפ רעכלעװ רַאפ ,ענ

 ,"ןתח רענעגנודעג רעד? :יװ ,ןסעיּפ ייר

 ירז ,רעטקַאגײא -- "קינשזרָאטַאק רעד
 - "רעקלעפ ןשיװצח ,(1914--עלַא) "המחלמ-

 .ידח ,(1916) ײטסײג:טָאטש רעד, ,(1915)

 ןפַאלקשװ ,(1917) "ןעמַאלּפ ןיא טלעוו

 ןופ גנוכַאװרע ידח ,(1918) "קלָאפ ןופ

 :ַארד עשירָאטסיה--"םילשוריק ,"קלָאפ א

 ,(1920) "ןידה-םי רעדח ,(1919) טמ

 =יילו ,(1921) "רעשזדניידע ,"סעקינדונו

 תישמ ןעװש .(1922) "עּפיצ  היח יד

 מניּבר םעדא ,(1924) עידעמָאק--"טמוק
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 ,דנַא .א (1925) עמַארדָאלעמ---"הנותח

 טַאהעג ןּבָאה גלָאפרע ןסיורג סרעדנוזַאּב ַא
 "סערּפסקע סקנַארּבײ סעידעמָאק ענייז
 ןיא טריפעגפיוא) ?טיורּבז ןוא (1919)
 צד ,"רעטַאעט:טסנוקא סצרַאוװש סירָאמ

 ורק רערַאּברעדנואוװ ַאח--(1923 רעּבמעצ
 רענַאקירעמַא סָאד ואו ,לגיּפש רעמ
 :ינוק ּבלַאה ,קָאטסילַאיּב ּבלַאה--םוטנדיי
 ײקסעטָארג ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש--דנעלייא
 :ַאמַארדָאלעמ ןייז ,(קינלַארָאק ,א ר"ד)
 :יױרט ןייז ןופ רעגניז רעדז עסעיּפ עשיט
 2עגפיוא עניּב רעשידיי רעד ףיֹוא ,"רע

 :עג בגא) "טנַאקיזומ עקשָאי, ט"א טריפ
 :וּפ ןלַאקידַאר םעד ןיא ךיוא ןעגנַאג
 ?רַאװ ןיא ?רעטַאעטיקסװַאלסוגָאּבז ןשיל
 .םקעי רעטכיד םעד ןופ זיא ,(1925 ,עש

 טעּברַאַאּב טשערַאקוּב ןיא גרעּבנרעטש
 ַא טימ ןיא ןוא קסעטָארג ןיא ןרָאװעג
 =עג טליּפשעג גלָאפרע ןכעלנייוועגרעסיוא
 ?עמור ןיא "עּפורט רענליווח רעד ןופ ןרָאװ
 קידנעיצוצ ,1925 ןָאזעס ןופ ךשמ ןיא עינ

 ,ןסַאמ עשידיי יד רָאנ טינ רעטַאעט ןיא |
 זיּב ץנעגילעטניא עשינעמור יד ךיוא רָאנ
 2ער רעד ןופ רעיײטשרָאפ עטסכעה יד
 םעד רַאפ ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה ,גנוריג
 :ָאסרעּפ, עידעמָאק ַא רעטַאעט ןשילגנע
 :עג טרַײגַאלּפ זא עכלעוו ,"סיטילַאנ
 :ַאמַארד ןשינַאקירעמַא םעד ןופ ןרָאװ
 ןטסערג ןטימ זיא ןוא ןָאטלָאּב יַאג גרוט
 ןוא י"ג ןיא ןרָאװעג טליּפשעג גלָאפרע
 טָאה .ד ;"דריופערפ ילַאּפ, ט"א ןַאדנַאל
  ףַאלּפ םעד ןגעק סעצָארּפ ַא טריפרַאפ ןַאד

 ,1925 ינוי ןיא ,ףוסלּכ:ףוט ןוא רָאטַאיג

 טכירעג סָאד ;ןענואוועג סעצָארּפ םעד
 ,טלעג עצנַאג סָאד טּפשמעגוצ םיא טָאה
 ;נַאט סלַא ןעמוקַאּֿב טָאה ןָאטלָאּב סָאװ
 ָאירַאסערּפמיא?רעטַאעט רעד ןוא עמעיט
 רעד ןופ טיפָארּפ סְלַא -- טסעג סירָאמ
 200--150 ַא ןופ עמוס ַא לֹּכה:ךסּב ,עסעיּפ
 יד ןופ רענייא זיא ,ד -- .רַאלָאד טנזיוט

 .רעינ רעד ןופ רעיײטשרָאפ עטסקיטכיוו
 רעד ןופ טרפּב ןוא עמַארד רעשידיי
 רעד ןופ רענעק רעטוג ַא -עידעמָאק

 ,םזילַאּבמיס םוצ גנוגיײנ ַא טימ ,ענעצס .

 ףשפא ןייז ךרוד טנכייצעגסיוא רע זיא
 ןוא רָאמוה ןטנוזעג רעּבָא ,ןפיט וצ טינ
 ףנַאפ רעד ךרוד ,עינָאריא "ענייפ רעד
 ענייז ןופ עיזעָאּפ רעטכייל ן'א קיטסַאט

 . ךָאנ ,טייצ עסיוועג ַא--.ןסעיּפ ערעסעּב -
 +ישזער ןטשרע םעד ןופ ןײגקעװַא םעד
 . ןיא רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןופ רעס
 .רעליּבכשיוש ןשטייד ןטמירַאּב םעד ,י"נ
 ?ישוער ןעװעג .ד זיא ,רעכייר לאונמע

 טסּברַאה .רעטַאעט ןקיזָאד םעד ןֹופ רעס
 ןשידיי ןטמירַאּב םעד טימ ןעמַאזוצ 5
 :רעּביא טיורקדליש ףלָאדור רעליּפשיוש
 :עט עמיטניא רעסקנָארּב סָאד ןעמונעג
  טָאה סָאװ ,?רעטַאעט רעזנואפ לרעטַא
 .=דליש ?ףלָאדורװ ןעמָאנ םעד ןעמוקַאּב
 - ןעגנולייצרעד ענייז ןופ -.,"רעטַאעט:טיורק
 ןיא סיױרַא לייט רעניילק ַא רָאג זיולּב זיא
 ףוא סרעטומ + ךעלדיימ, ט"א םרָאפכוּב
 .,י"ב ,"טייצ-ייגװ ג"פ) "םיעגושמ:טדַאטש
 ןעגנולייצרעד -- (12072115 ז"'ז ,9
 טּפמעקעג ןּבָאה סָאװז ,ךעלדיימ ןגעוו
 רַאפ ,עעדיא ןַא רַאפ ,עּביל רעייז רַאֿפ
 - ,םיעגושמ:טָאטש ןופ ןרוגיפ ןוא "ןּבעל
 ,רעצ ןשידי םעד ןריזילָאּבמיס סָאװװ

 /וצ ,עידעּפָאלקיצנע עשיסור סנָארפע-זיױהקָארּב = |

 ,411 ,68 !ןאמלערעּפ רעטנוא ,111 דנַאּביּבָאג
 *ַאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג , ,ןירָאג .ב 1
 ,רידַאנ השמ ; המישר ,,219 2143 ,11 ,"רעט

 4182 --- 179 ןז"ז ,"רעטַאעט ןוא רעכיּב ןעגעװ ,

 ,18 ז"ז ,1920 ,"טפנוקוצ, ,סוקיטירק

 =-1885 םורַא) ןועמש ןיימשטנעמיד
 =יװ ,שזעּבעס ןיא .ּבעג (

 5ספרָאד ַא ןופ ןוז סלַא ,.ּבוג רעקסּבעט -
 ךיז ןוא שטיװַאּביל ןיא טנרעלעג ,רעײג
 ..הסיפּת רעפרַאש ןייז טימ טנכייצעגסיוא
 / רעטנוא ןעמוקעג הבישי רעד ןיא ןיוש
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 רערענָאיצולָאװעד רעד ןופ העּפשח רעד
 ןּבעגעגּפָא הקיּתשּב ךיז ןוא גנוגעוװַאּב
 :ַאזוצ רָאי 19 וצ .גנודליּבטסּבלעז טימ
 הבישי רעד ןופ םירבח עקינייא טימ ןעמ
 .ןעמוקַאּב ואו ,ענליוו ןייק ןפָאלטנַא
 רווע:םייה יר ייּב תונּבר ףיוא תוכימס
 םעד קידנרעכיזרַאפ ,ןוא יקסנעזדָארג
 רעטײװ טנרעל רע זַא ,רעטָאפ ןעמורפ-

 ןופ ןזיירק יד ןיא ןירַא ,שדוק ידומיל
 :ַארקָאמעד - לַאיצָאס רעשידנעלסור רעד
 :ַאּפָארּפ סלַא טעּברַאעג ,ײטרַאּפ רעשיט
  ,רעטעּבוֵא עשידיי יד ןשיווצ טסידנַאג
 ןרעטסקע סלַא טיירגעג ךיז קיטייצכיילג
 *ָצֹל עטשרע ענייז ןשיוװצ ,ערוטַאמ וצ
 ןטנַאקַאּב ענליװ ןיא םעד טַאהעג רער
 עג ךעלקערש ךיז ,דנַאלרוג דוד ד"ס
 :עלטכַאנ ןייק טַאהעג טינ טפָא ,טגָאלּפ

  ריעןּב ןייז ייּב טקיטכעגעג ןוא רעג

 טריטסערַא 1906 .,שטיװָאנרעשט לאומש
 עלַאגעלמוא טרָאּפסנַארט ַא טימ ןרָאװעג
 ,לַאוקָאװ .רענליו ןפיוא רוטַארעטיל

 +עגּפָארַא עירעמרַאדנַאשז ןיא געוו ןפיוא
 םרַאדנַאשז םעד עקשַארד ןופ ןפרָאװ
 .טָאהמ ואו ,עגיר ןייק ןפָאלטנַא ןוא
 רעדיוו םורַא טייצ רעסיוועג ַא .ןיא םיא
 :יטַארקָאמעד:לַאיצָאס ַא ףיוא טריטסערַא
 :יס ןייק טקישרַאפ ןֹוא ץנערעפנָאק רעש
 ןוא טרירוטַאמ רע טָאה טרָאד .ריִּב
 ?רַאעג ,זירַאּפ ןייק ןפָאלטנַא 1910 םורַא -

 ןופ ןזירק עשיטנַארגימע יד ןיא טעּב
 2טייצ עריא ןיא ןּבירשעג ,ײטרַאּפ רעד
 עיצולָאװער ץרעמ רעד ךָאנ ,ןטפירש
 ךָאנ ןוא דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ
 רעטלַא סלַא ,עיצולָאװער:רעּבָאטקָא רעד
 .ײָאק סלַא ןרָאװעג טמיטשַאּב ,קיװעשלָאּב
 ,םינינע עלַאנָאיצַאנ עשידיי רַאפ רַאסימ
 ?בוּב .ג ;דָארלעסקַא היבט טימ ןעמַאזוצ
 טריטקַאדער גרעּבנירג ,ז ןוא רעדניּב
 טַאירַאסימָאק ןשידיי ןופ ןַאגרָא םעד

 ןופ רענייא ןעוועג ,682600888 1ק86982 - 

 ,;ןפירשטייצ עשיטסינומָאק

 ןופ  רָאטקַאדער ןוא - רעדנירגטּפױה יד |
 *ייצ .עשיטסינומָאק עשידיי עטשרע יד

 :רהַאוװ ידח .טַאלּבנכָאװ סָאד יװ ,ןעגנוט
 ,.מונ 18 .סױרַא 1918 ץרעמ טניז) "טייה

 עקירעּביא יד ,ּב"טּפ ןיִא 3 עטשרע יד
 ןופ ןַאגרָא ,מונ ןט58 ןזיּב ;עװקסָאמ ןיא
 רעד ,ר"ס עקניל ןוא סעקיװעשלָאּב יד
 רעד ןיא ;ןטסינומָאק יד ןופ זיולּב---ךָאנ
 ח ןעװעג ךיוא ןענייז עיגעלָאק * ,דער
 :װַאקּבָאד .א ,רעדניּבכוּב ,1 ,יקניצרַאט.
 טַאלּבגָאט סָאד ,(דָארלעסקַא .ט ,יקס
 טסוגװַא  טניז ,עװקסָאמ) "תמא רעד?
 119 סױרַא ,1919 רַאורּבעפ זיּב 8
 ידנעלסור רעד ןופ ןַאגרָא ,,מונ
 - ךיוא ךיז ;(ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעש
 עשידי ערעדנַא עלַא ןיא טקילײטַאּב

 פ"א ךיוא
 ,דנַא .א רעטיור ַא ,ןד ,לעקניפרָאג ילּתפנ
 ?סייוו -שיווטיל רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 ?עג--1919 ּבײהנָא טכַאמנטַאר רעשיסורי

 רַאפ רַאסימָאקסקלָאפ ענליװ ןיא ןעוו
 וצ טייצ ןופ ,טעּברַא רַאפ ,גנורענרעד
 רעציזרָאפ םעד ןטָארטרַאפ ךיוא טייצ
 ?וטּפַאק:שטיוועקצימ גנוריגער רעד ןופ
 ענעדיישרַאפ ןעמונרַאפ רעטעּפש ;סַאק
 ,טנעקשַאט .ןיא סנטסָאּפ עשיטעווָאס
 ןּבעגעגסױרַא .,קסרַאיָאנסַארק ,גרוּבנערַא
 ?ומָאק ןופ טכיל םייּב/ :םרָאפכוּב ןיא
 / . ,דיי ןלַארטנעצ ןופ ג"פ) ןעלקיטרַא--"םזינ
 ;(300 ז"ז ,1919 ,עווקסָאמ ,טַאירַאסימָאק
 ןשיטסינומָאק ַא רעטנוא םזינויצ רעדח
 ?קעסדיי יד ןופ ּב"צ ןופ ג"פ) "רעיילש
 הַאפ ,(16 ז"ז ,1919 ,עװקסָאמ ,סעיצ
 ןופ עּבַאגסױא רעשידיי רעטנַאלּפעג רעד
 :ער סלַא טמיטשַאּב קרעװ סנינעל עלַא
 ידי ,07--1903) .ּב ןט53 ןופ רָאטקַאד
 רענָאדנָאל רעד ,"עיצולָאװער . עטשרע
 .ַאנ ידו) .ּב ןט:8 ןופ ןוא (ײרָאפנעמַאזוצ
 . ןּבירשעגנָא א"צ טָאה ,("עגַארפ עלַאנָאיצ
 ןטנַאקַאּב ןופ ךוּב םעד וצ המדקה יד
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 רעד ,יקסװַאקמעס ,פָארּפ ,טסיסקרַאמ
 ?טגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא םזיסקרַאמ
 רעד אוו ,(שיסור ןיא) 1924 ,ווָאקרַאכ
 רעד ףיוא ּפָא ךיוא ךיז טלעטש רָאטװַא
 ?טנַא ,םעלּבָארּפ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי
 יֹוׁשנֲא יד טימ םּכסהֹּב יז קידנעלקיוו
 רעקיסַאלק עשיטסיסקרַאמ יד ןופ ןעגננּו
 ןוא רעגנירּפש ,רעּוַאּב ָאטטָא ,יקסטוַאק
 ,רעפרַאטכרענרעּפ

 םירוּפ) (םינָאדװעסּפ) ,ס לָאגניד
 .ּבעג ( -- 6
 ,בוג רעװעילהַאמ ,ָאשטַאהָאו ןיא
 ךיז .החּפשמ רעשידמול:שידיסח ַא ןיא
 .ליוו ןיא טנרעלעג
 ױרעטעּפש ןוא .ענ
 ?רושז ,ןרעּב ןיא
 :עט עשיטסילַאנ

 ןּבױהעגנָא טייקיט
 קידנעניואוו ,1904|

 ןוכ ,ןָאדנַאל ןיי {
 :ןָאּפסערָאק ןענַא וו
 ,"דגיירפחןיא טיויד
 ןַאגסיױא עשידיי ערעדנַא ןיא ךיוא יו

 ,1108:14 .ססאסתמ ןיא ךיוא) דנַאלסו ןופ

 א"צ) עקירעמַא ,עיצילַאג ,('ןיהואוו/
 רעיינש רעזירַאּפ ,("דנַאל ענג סָאדײ
 :קַאדער ןָאדנַאל ןיא .וו"זַאא "לַאנרושז
 :ָאפ רעד? לַאנרושזנעילימַאפ םעד טריט
 טַאלּבגָאט סָאד ,12 -- 1911 ,"ףַארגָאנ
 . ,14 -- 1913 ,"לַאנרושז רעשידיא רעד
 -עֹמִא ןיא 1916 טניז ,1915 "טלעוו ידח
 ןופ רָאטקַאדערספליהעג 19--1917 ,עקיר
 ?טימ 1920 טניז ,?טַאלּבעגַאט ןעשידייז
 םעד ןופ עיצקַאדער רעד ןופ דילג

 :עגטימ ךיוא טייצ עסיוועג ַא "גָאט;
 רעד ךָאנ ,'סטרעװרַאּפװ ןיא טעּברַא
 טמיטשַאּב ןילדע סַאיליװ ןופ עיצַאנגיזער
 ץוחַא ,"גָאטז ןופ רָאטקַאדער סלַא ןרָאװעג
 ןַא א"צ) ןעלקיטרַא עשיטסילַאנרושז
 ;סגנוטײצ רענַאקירעמַא יד/ לקיטרַא

 עסערּפ רענַאקירעמַא יד --- ןעטסָארט
 "טפנוקוצ+ ןיא ,"טציא ןוא לָאמַא
 ןּבירשעג ,קיטירק:רעטַאעט .(1/ ,5

 :ַאמָאר?סגנוטײצ ,ןעגנולייצרעד ךיוא
 :ימ ןוא עּבילל ,"םימותי ידפ) ןענ

 ,"טַאלּבעגַאט .דײװ ןיא -- "ןענָאיל
 -- "רדנ רעדי : קיטשרעטַאעט 7
 ךמערפפ ,1920 ,עמַארד עשילַאקיזומ

 ןשידי םעד סיוא עמַארדַא -- "טולּב
 סעזָאר .ז פ"א 1922 ,עקירעמַא ןיא ןּבעל
 ןעגנוצעזרעּביא עקינייא טכעלטנפערַאפ
 ,"טלעוו רעשידוי רעדח ןיא .ןָאדנַאל ןיא
 'גַארּפ עיינו טצעזעגרעּביא ,/ ,3
 רַאקסָא ןופ "06 ץזס10015 ןופ ןעטנעמ

 ,לייט ןטכעלטנפערַאפ:טינ םעד ןופ ,דלייוו
 - לָארּפ ןפיוא ןרָאװעג טנעײלעגרָאפ זיא סָאװ
 ערעדנַא ענייז ןופ ,סַאלגוד דרָאל ןופ סעצ
 ,לאומש-ןּב .ז ,קַאדָאק .א :ןעמינַאדװעסּפ
 ,דיגנ .ל .א ,רעװַאשטַאר .ַא

 /( --180 20/) .ל יקסניד
 רָאי 14 זיּב ,ןלױּפ ,קלַאווּוס ןיא ,ּבעג
 ,הבישי ןוא הרות:דומלּת ןיא טנהעלעג
 קעװַא 1905 ןופ געט:רעּבָאטקָא יד ךָאנ
 .פיײשרַאפ ייּב טכַארּברַאפ ואוו ,זירַאּפ ןייק
 ?עגסיוא 1913 ,רָאי 6 ַא ןטעּברַא ענעד

 =ַאּב יא רע ואװ ,י"נ ןייק טרעדנַאװ
 .סנטצעל ,רענשזריק סלַא ןעוועג טקיטפעש

 טנפעעג ןוא ָאגַאקיש ןיא טצעזַאּב ךיז
 1916 טניז ,טפעשעג:רעטופ ַא טרָאד
 עינש ,"סדנוקח ןיא רעדיל טקורדעג

 ,דנַא ,א ?רעפּפמעק ןעשידיא,  ,"טלעוו
 :ַאטשעגוצ ָאגַאקיש ןיא  ,ןטפירשטייצ
 ?ורג סָאװ ,רעטכיד עגנוי יד ֹוצ ןענ
 שייניאק לַאנרֹושז םעד םֹורֵא ךיז ןריּפ
 יאמ ייר ַא טכעלטנפערַאפ או ,"םענ

 /ןרעפ ןעײרפ ןיא רעדיל עשיטסינרעד

 ט"א רעדיל גנולמַאז ַא -- םרָאּפכוּב ןיא
 עּפורג ַא ןופ ןּבעגעגסױרַא) ?לייוורעדח
 ,םרָאפ ןיא שידָאמטלַא ,(1922 ,י"ב ,דניירפ
 ,םויחיל רעייז ןיא טֹוׁשּפ ןוא טכע רעּבָא



 ןָאזעגיד

 (1י19 29/טוװ--* 1856) בקעי ןָאועניד
 ,טנגעג רענװָאק ,רעגַאזײנ ןיא ּבעג
 ,רעטָאפ ןייז .החּפשמ רעקידסוחי ַא ןיא
 ןיא ןוא ןדמלַא ריי ַא ,ןָאזסעניד ןימינב
 | ןרָא עטצעל יד

 ַא ןּבעל ןייז ןופ
 :ַאּב רענעלַאפעג
 םיא טָאה ,סָאּבעל
 :ידַארט ַא ןּבעגעג
 עשידיי עלענַאיצ
 4 וצ ,גנויצרעד
 :נַאגעג ןיֹוש רָאי
 יה ּוצ ,רדח ןיא ןעג

 רעד ןופ ,ארמג ןענרעל ןּבױהעגנָא -- 7
 ַא ןזיװעגסױרַא ןָא טייהדגיק רעטסירפ
 ;רָאג לכימ ןוא ,ןּביירש םוצ טּפַאשנדייל
 :גרעטלע ןייז ןופ דניירפ רעטנעָאנ ַא ,,ןָאד
 ףיא רעטַאװק ןעוועג זיא סָאװ ,זיוה
 :עג טנעה יד ףיוא םיא ןוא תירּב ס--ד
 ַא טגָאזעגסױרָאפ םיא טָאה ,ןגָארט
 רָאי 12 וצ .ערעירַאק עשירעלעטשטפירש
 ןוא ןּברָאטשעג רעטָאּפ רעד םיא זיא
 :עפ ַא רענייז ךיז וצ ןעמונעג טָאה םיא
 :ַאילע קיזייא ,דצ סרעטומ רעד ןופ רעט
 :הָאמ ןיא טניואוועג טָאה סָאװ וועש
 ,ךיי רעמורפ ַא ,רעּפעינד - ןפיוא = וועיל
 תומכח יד ןופ דמערפ טינ ךיוא רעּגָא
 .ַאמ רעטנכיײצעגסיוא ןַא ןוא תוינוציז
 רָאי 16 זיּב .ד טָאה טרָאד ,רעקיטַאמעט
 רענייא ןעוועג ,הגישי רעד ןיא טנרעלעג)
 ןייז טימ טמְשעג ,סידימלּת עטסעּב יד ןיפ

 ןיא ךיז רַאפ טנרעלעג ךָאנרעד ,תודמול -
 ןטסואוַאּב םעד ןופ שרדמ:תיּב םעד -

 ?וצ ןועמש 'ר טַאנעצעמ ןוא סקָאדָאטרָא
 ,ד ויא זיוה ןיא םיא ייּב סָאװ ,ןַאמרעק
 ןיא ןוא רעייגנייא ַא ןרָאװעג ןכיגניא
 ןסיורג ַא ןענופעג קעטָאילּביּב סנַאמרעקוצ

 טױל ,1859 -- 18 טױל) 1858 טינ 5

 ,(ב"כרת--1852--"ןורבנ רפט,
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 טליטשעג ןּבָאה פכלעװ ,םירפס רצוא
 וצ ,ןסיוװ ןֹוא ןענעייל םוצ טשרָאד ןייז
 ?עגנָא ךיױא ךיז ,ד טָאה טײצ רענעי
 ייערּבעה רעד טימ ןענעקַאּב וצ ןּביוה
 עסיורג ַא ,רוטַארעטיל  הלּכשה רעש
 :קיװטנַא רעקיטסייג ןייז ףיוא העּפשה
 רעד ןופ ןיוה סָאד טַָאהעג טָאה גנול

 . :ַאפ רעװעילהָאמ ףטכייר רעטעדליּבעג
 יורפ יד סרעדנוזַאּב ,ץיווערוה עילימ
 :עג ן-ד טָאה עכלעוו ,ץיווערוה .ענַאדָאּב
 וצ שיערּבעה ןופ רערעל ַא רַאפ ןעמונ
 ןיא סעציווערוה יד ייּב ,רעדניק עריא
 עטשרע ןיז ןעמוקַאּב ,ד טָאה זוה
 טנַאקַאּב זיא ןוא גנודליב עכעלטלעוו
 ןכיגניא ,שטייד ןוא שיסור טימ ןרָאװעג
 שטנעמ רענעגייא ןַא ןרָאװעג רע זיא
 םיא טנעלפ'מ ןוא עילימַאפ רעד ןיא
 - ?עג ןקידיילרע וצ ךיוא ןּבעגרעּביא טפָא
 יד ןופ לָאמניײא טקישעג ,םיקסע עסיוו
  תוחילש ַא טימ ענליוו ןייק סעציווערוח
 רעטסעװש סעשטיורוה ענַאדָאּב וצ
 ףמירַאּב ריא ןיא רע טָאה ,םָאר הרובד
 נָא יד טימ טנעקַאּב ךיז יירעקורד רעט
 םכֹותּב ,םיליּכשמ רענליוו עטסנעעזעג
 .טייצ רענעי וצ .,קיד ריאמ : קיזייא טימ
 טכעלטנפערַאפ טַאהעג ןיוש רע טָאה
 ;ץץילמהי ,"דיגמהז ןיא ןעלקיטרַא ןוא ווירּב
 ןעועג רע ויא טלָאמעד ןיוש רעּבָא
 רעד ןופ רעגנעהנָא רעטגייצרעּביא ןַא
 ןרעלקוצפיוא לטימ סלַא ךַארּפש רעשידיי
 ?ױוטַאנ עירעס ַא ךָאנ .עסַאמ:סק:ָאפ יד
 טעּברַאַאּב ,סעיצקעל עכע?טפַאשנסיוװ

 טימ טָאה רע עכלעװ ,ןייטשנרעּב ךָאנ
 רעויסערגָארּפ רעד ןופ םירבח ךָאנ
 :יירפ סלַא ןטלַאהעג טנגוי רעװעילהָאמ
 רעװעילהָאמ רעד ןיא רערעל רעקיליוװ
 וליפא יז ןופ עקינייא ןוא הרוּת:דומלּת
 :ודו) םֶרָאפ?רושַארּב ןיא טכעלטנפערַאפ
 ויש ןוא ןעגערא ,1876 ,"ץילּב ןוא רענ
 ןסיורג ַא ןּבירשעגנָא רע טָאה ,,(,דנַא .א
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 ,"תובא ןועּבײ ט"א שידיי ןיא ןַאמָאר |
 ַא ןופ עידעגַארט יד טרעדליש רע ואוו

 םעד ּבילוצ םוא טמוק סָאװ ,לדיימ שידיי
 ןופ טייקנסיװמוא רעד ןוא םזיטַאנַאפ
 :עילהָאמ רעד ןופ ןעמונעג) ןרעטלע יד
 ?ויס רעּבלעזרעד ,טייקכעלקריװ רעוו
 ןרָאװעג טעּברַאַאּב ךיוא בגא זיא טעשז
  +ַאר ןקידרעטעּפש םעד ,רבח ס--ד ןופ
 ןייז ןיא ,ןַאמרעקוצ רזעלא רענָאיצולָאוו
 . ,"רחשהפ ןיא--"ךופה םלועי גנולייצרעד

 :ָאר ס -- ד טימ ןרָאװעג טנַאקַאּב .(ש1 .
 .ׁשֵמ רענליוו יד ןּבָאה ,די:בחּכ ןיא ןַאמ
 ,,דנַא .א קיד ,מ .א ,ןיפ י"ש יװ ,םיליּכ
 ןגני םעד ןעמונעגפיוא סערַאװ רעײז
 עמריפסגַאלרַאפ יד ןֹוא רעלעטשטפיױרש
 =ַאמ םעד םיא ייּב טפיוקעגּפָא טָאה סָאר
 םעד םיא רַאפ טלָאצַאּב ןוא טּפירקסוג
 עקיטלָאמעד יד טול ,רַארָאנָאה ןטסכעה
 קיד ליפיוו ,ליפ ױזַא ,ה ,ד ,ןדנעטשמוא
 ,ןגיוּבקורד ַא רַאפ לּבור 2--ןעמוקַאּב טָאה
 :עג טרעװרַאפ רעּבָא זיא ןַאמָאר רעד
 21ײק זיא ןוא רוזנעצ רעד ןופ ןרָאװ
 ןוא ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ לָאמ
 רע סָאװ ,רַארָאנָאה םעד ןקעד ֹוצ ידּכ
 םענעטַאּברַאפ םעד רַאפ ןגירקעג טָאה
 6 ןופ ךשמ ןיא .ד טָאה ,"תובא ןועגי
 קיטרַאפ ,תועובש ויּב חסּפ ןופ ,ןכָאו
 םיבהאנהח ןַאמַאר ןטייווצ ןייז טכַאמעג
 ?רעגנוי רעצרַאװש רעד רעדָא םימיענהו
 רעד ,(240 ז"ז ,1877 ,ענליוו) "גישטנַאמ/

 ןכלעו ןופ ,קרעװ םעד ןופ גלָאמרע
  ןּבילבעג בגא זיא ןײלַא רָאטױַא רעד
 ;רעײהעגמוא ןעװעג זיא ,ןדירפוצמוא
 גָאר רעד זיא טייצ רעצרוק רָאג ַא ןיא
 =עג טינ רעד ןיא ןעגנַאגעצ ךיז ןַאמ
 :עּפש ןוא .זקע 10,000 ןופ לָאצ רעכעלנייוו
 ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעּביא טּפָא רעט
 ןופ קרעװ סעכלעוו ןטלעז .רעטנזיוט יד
 טכַאמעג טָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 .םליע ןשידיי םעד ףיוא םשור ןפיט ַאזַא

 םעד ןופ סנידלעה ןוא ןדלעה יד ןוא
 ַא ןעװעג ןרָאי עגנַאל ןענייז ןַאמָאר
 צ .ןזירק עטסטיירּב יד ייּב רבד:םש
 רעייז טּבעלעגרעּביא ,ד טָאה טייצ רענעי
 - עכעלקילגמוא ןַא -- עידעגַארט ערעווש ַא
 .ֿכָאט סעציווערוה ,ןירעליש ןייז וצ עּביל
 ף=צעל ןוא רעטשרע רעקיָאד רעד ;רעט
 ןײז ןּבילּבעג יײרט רע זיא עּביל רעט
 :עג הנותח טינ לָאמנייק ןוא ןּבעל ץנַאג
 םיא ףיוא טָאה קורדנייא ןרעווש ַא ,טאה
 ןייז ןופ גנוקרעמַאּב יד טכַאמעג ךיוא
 ;געלָאמס רעלעטשטפירש ןטרעטעגרַאפ
 "תרקבהו לגרחהח לקיטרַא ןייז וצ ןיקס
 טּביירש סָאװ ,ליּכשמ ַא זַא ,(1; ירחשהי)
 ןיא ןטסַארטנָאק ייוװצ יװ זיא ,שידיי

 ַא ףױא ךיז טָאה רע ,ןשטנעמ ןייא
 ;יל רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ טייצ רעגנַאל
 ןזָאלרַאפ וצ טכַארטעג טָאה ,רוטַארעט
 רעלסערּב ןיא ןעמֹוקנָא ןוא װעילהָאמ
 רעווש ויא םיא רעּבָא ,רַאנימעס:רעניּבַאר

 ,סעציווערוה יד טימ ןדייש וצ ךיז ןעוועג |
 :ָאּב ןעו ,ןרָאי רעק:80 יד ּבײהנָא ןוא
 ןייק ןרָאפעגרעּבירַא זיא עילימַאפ סענַאד
 :לַאהכוּב סלַא ןרָאפעגטימ ,ד זיא ,וועיק
 :נָאק סעציווערוה ןופ רעריסַאק ןוא רעט
 ןיק ןעמוקעג .ד זיא 1885 ףוס .רָאט

 ײב טצעזַאּב ךיז טָאה רע ואוו ,עשרַאװ !

 ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,רעטסעוװש  ןייז
 טינ ,ןרעדעפ עכעלטסניק ןופ טפעשעג
 טגָאז סָאװח ןָאטעילעפ ןייז קידנענעכער
 :ַאּב טָאה רע ןכלעװ טימ ,"םלוע רעד
 סמיוּברעדעצ ןופ גנוניישרע יד טסירג

 ,(3--1 ,1881) *טַאלּב:סקלָאפ ןעשידויז
 :ידיי ַא ןופ טייקיטיײנ יד קידנזייוופיוא
 יד ףוס טשרע רע טָאה ,גנוטייצ רעש
 :וצפיוא ןּבױהעגנָא רעדיוו ןרָאי רעק0
 ,רוטַארעטיל רעד ןיא ךעלטנפע ןטערט
 :עג ךיז טָאה יקסװָארַאמָאקס ר"ד ןעוו
 :רעד ַא ךָאנ ץערג ךירנייה וצ טדנעוו
 ?מיטסקלָאפ? ןייז ןצעזיצרעּביא שינעּבױל
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 שידיי ןיא "ןעדוי רעד עטכישעג עכעל
 טָאה רעקירָאטסיה רעטמירַאּב רעד ןוא
 .פַאּב ,גָאזּפַא ןַא טימ טרעפטנעעג ףיורעד
 :טנע סצערג) ךַארּפש טשידיי יד קידנצומש
 ריד ןופ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא רעפ
 ןוא "הריפצחש ןיא ןיקסווָארָאמָאקס
 =ומ ןוא ףרַאש רעייז .ד זיא ,("ץילמהז
 :סעּפָארּפװ לקיטרַא ןַא טימ סױרַא קיט
 ןָאגרַאשז רעשידוי רעד נוא ץטָארג רָאס
 -י?ןעמָאש ךיז ףרַאד סָאװ טימ רעוו רעדַא

 ,"טַאלּב = סקלָאפ ןעשידוי םוצ .עגַאליײּב;)

 יד טקיריײטרַאפ רע לאוו ,(2 .מונ ,,1888
 =רַא ייר רעצנַאג ַא טימ ךַארּפש עשידיי
 ?ןצנָא ּפָא טינ ךיז טקערש ןוא ןטנעמוג
 ,רעקירָאטסיה סלַא ןיוא ,ןצערג ןפיירג
 ללכּב "עטבישעגז ןייז ןיא טָאה רעכלעוו

 ?קַאדער יד .ןדיי עשיסור יד טרירָאנגיא
 2נַאק ,ל ר"ד) "טַאלּב:סקלָאפ/ ןופ עיצ
 ןצערג רַאפ ןעמונעגנָא ךיז טָאה (?רָאט
 =כָאנ םגה ,הנעט רעטצעל רעד עגונּב
 - סצערג ןופ עגַארפ רעד ןיא ן--ד קידנּבעג

 עגַארפכַארּפש רעד וצ ,שידיי וצ גנוָיצַאּב
 ?ערג ןייז ןיא םוא רעדיוװ .ד ךיז טרעק
 עכַארּפש עשידוי ידח לקיטרַא ןרעס
 ,"דניירפזיוהח ןיא) "רעגַײרש ערהיא נוא
 סױרַא ךיוא בגא טזייװ רע ואו ,1
 לךײ:טלַא רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןייז

 טָאה טסיומוא ןוא) רוטַארעטיל רעש -
 רעגנערטש וצ ןייז ןיא ןיצק ּבר םיא
 ?סקלָאפ רעשידויז ס--ע"ש ןיא ,עיזנעצער
 ?ץָאלק יד טלעטשעג  ,?קעטָאילּביּב
 ,ןעמונעג סע רע טָאה ןענַאװ ןופ ,אישק
 ןופ רּבחמ רעד זיא רוחּב והילא 'ר זַא
 רעד ןגעק סױרַא טערט ,,(!"ךוּב:אבבא
 םעד ןגעק ,רעערּבעה יד ןופ הוואג
 ,עטרידוטשעג יד ףךצמ שידיי וצ לוטיּב
 םעד ףיוא ןעקריווא זַא ,קידנריפסיוא
 טימ רונ ןעטסעּב םִא ןעמ ןנעק ןומה
 רע .?עכַארּפש ןעשידוי ןעכַאפנייא רעד

 ןֹוא ןעגנולייצרעד ןַאד ךיוא טּבײרש

 :ּפָארקײ) ןּכעלסקלָאפ ןשידיי ןופ רעדליּב
 ןיא דליּבַא -- ןעסע וד טסלָאז ךעל
 ,1 ,ײקעטָאילּביּב-סקלָאפ רעשידויח ס--ע"ש
 ןיא ,עלעווָאנ ערעסערג ַא -- "רוּפּכ=םויח
 :ָאר ןסיורג ןייז ןוא (11 ,"דניירפזיוהח
 "געוו ןיא ןייטש ַא רעדָא ףגנ ןבאק ןַאמ
 ױעצנַאג ַא ץוחַא ,(358 ז"ז ,1890 ,ענליוו)
 סָאװ ,קרעװ עשיטסירטעלעּב ערעדנַא ייר
 טכעלטנפערַאפ רעטעּפש טשרע ןענייז
 ,ךי:בחּכ ןיא ןּבילּבעג רעדָא ןרָאװעג
 ,"לרודגיבאפ גנולייצרעד:רעדניק יד א"צ
 ןּכעל ןייז ןיא טנעמָאמ ןקידנדײשטנַא ַא

 טימ 1887 טפַאשטנַאקַאּב ןייו ןעוועג זיא
 :ליּב עטנַאקעּב, ענייז סָאװ ,ץרּכ ,ל ,י

 ןייז ףױא ןּבעגעגסױרַא .ד טָאה "רעד |
 ויא טּפַאשטנַאקַאּב עקיזָאד יד ; ןוּבשח

 רעדנריר רעמיטניא ַא ןיא רעּבירַא דלַאּב
 טליפעגסיוא טָאה סָאװ ,טפַאשדניירפ
 ןוא ס-ד ןּבעל עקידרעטייוו עצנַאג סָאד
 =ייז עלַא דנורגרעטניה ןיא טקורעגקעװַא
 ךיוא טָאה רע .,ןסערעטניא ענעגייא ענ
 . ענייז ןיא רעטכיד ןסיורג .םעד ןפלָאהעג
 ןיא א"צ ,ןעגנומענרעטנוא עשירַארעטיל
 "יב רעשידויא רעד ןופ עּבַאגסיוא רעד
 טכעלטנפערַאפ טָאה רע ואוו ,"קעטָאיל
 "ףלעשרעהע ןאמָאר ןסיורג ןטירד ןייז
 ןסיורג ַא .(200 ז"ז ,1891 ,עשרַאװ)
 ?ניק עסיורג ןייז טכַאמעג טָאה םשור
 ?גָארּפװ ג"פ) "עלעסָאיװ גנולייצרעד:רעד
 רעטעּפש ,(188 ז"ז ,1899 ,עשרַאװ ,"סער
 טקורדעג טײצ וצ טייצ ןופ .ד טָאה
 ?סקלָאפ עשידויז ,"דוי ןיא ןעגנולייצרעד
 ,דנַא .א "טפנוקוצ ,"דניירפא ,"גנוטייצ
 ןופ טנעגַא:ןסנָאנַא סלַא הנויח קידנעיצו

 טָאה ,ןעגנוטייצ עשיערּבעה ןוא עשידיי
 ןגיוצעגקירוצ ךיז זייווכעלסיּב רעּבָא רע
 .לַארעטיל רעכעלטנפע רעוװיטקַא ןופ
 :עגפיוא טינ םגה ןוא טייקיטעט רעשיר
 :טנֿפערַאפ ןטלעז רָאנ ,ןּביירש וצ טרעה
 רעייז קידנּבעגּפָא ,קרעװ ענייז טכעל
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 יד ןגרָאזַאּב וצ החרט ןוא טייצ ליפ
 ---ןגעלָאק ענייז ןופ םיקסע עשירַארעטיל
 לרעמיצ ןייז .רעלעטשטפירש עשידיי יד
 .טּבעלעגּפָא טָאה רע ואװ ,עשרַאװ ןיא
 רעשירַארעטיל ַא ןעוועג זיא  ,גנַאלנרָאי
 :טפירש רעװעשרַאװ יד רַאפ ייס רעטנעצ
 וצ ענעמוקעג יד רַאפ ייס רעלעטש
 סעצרּפ ךָאנ .דמערפ רעד ןופ טסַאג
 ןטספיט םעד טכַאמעג טָאה סָאװ ,טיוט
 ןצנַאגניא ךיז רע טָאה ,ן--ד ףיוא םשור
 עשידיי יד רַאפ טעּברַא רעד ןּבעגעגקעװַא
 ןּבָאה סָאװ ,ןלוש ןוא ןעמייהרעדניק
 טייצ רעד ןיא ןעיוּב וצ ןּבױהעגנָא ךיז
 :ַאזוצ .םישוריג יד ןוא המחלמ רעד ןופ
 | "דנוּבײ ןופ רעײטשרָאפ םעד טימ ןעמ

 יד ןופ רעיײטשרָאפ םעד ןוא םעדעמ .וװ
 רעד ןעוועג רע זיא ןַאמכייר ןויצ:ילעוּפ
 עשיטסישידיי יד ןופ רעגרָאזרַאפ:טּפױה
 =עג ויא טוט ןייז ןוא ןלױּפ ןיא .ןלוש
 רעד רַאפ רָאנ טינ הדבא עסיורג ַא ןעוו
 רַאפ ךיוא רָאנ ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ןיא .גנוגעוװַאּב:לוש רעשידיי רעגנוי רעד
 :ילדנעצ טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה היוול ןייז
 רעקילדנעצ טימ ןשטנעמ רעטנזיוט רעק
 :ַאגרָא ןוא ןענייארַאפ ןופ סעיצַאגעלעד
 זיִא הרובק וצ ןעמוקעג ןוא סעיצַאזינ
 .ןופ רבק םעד ןפיוא ;ןצרּפ ןּבעל רע
 :עגפיוא 1925 ןיא יקס-נַא ןוא ,ד ,ץרּפ
 להוא? טנעמונָאמ רעד ןרָאװעג טלעטש
 םעד רַאפ טכַארטַאּב טרעוו ,ד -- ,"ץרּפ
 ןַאמָאר ןלַאטנעמיטנעס םעד ןופ רעפעש
 ןיוש םגה ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 ןעגנולייצרעד ייר ַא רימ ןּבָאה ןקיד ייּב
 יד רעּבָא ,רעגייטש ןלַאטנעמיטנעס ןופ .

 וּורּפ םעד טכַאמעג רעטשרע רעד טָאה
 זיא רע .שידיי ןיא ןַאמָאר ןסיורג ַא ןופ -

 :ָאמ רעד וצ רעטנעענ ןענַאטשעג ךיוא
 ,ןעמעלּבָארּפ עריא טימ טייצ רענרעד
 רעד ןופ רעלעטשטפירש רעטלַא רעד יו
 טפַאשנגײאטּפױוה יד ךיוא םגה ,הלּכשה

 --קיטירקנטיז יד ,ןגָאז?רטומ סָאד --- סקיד
 רעדנירג םעד וצ ן--ד טרעטנעענרעד
 :טעלעּב רעשידיי רעכעלטלעוו רעד ןופ
 .ןטקעריד סקיד רַאפ םיא טכַאמ ,קיטסיר
 ןרעלקוצפיוא זיא קעװצטּפיױה ןייז ,שרוי
 : עטוג ײז ןיא ןקעװ ,רעזעל עטושּפ יד
 :ַאװש יד וצ תונמחר ןוא עּביל ,ןליפעג
 ןופ .ץרַאה קידנּביל ַא רַאפ גנוטכַא ,עכ
 :רַאכ וצ רע טכוז טײז רערעדנַא רעד

 יד ןגױא יד ןיא קלָאפ ייּב ןסואימ
 2ליש ,ןשטנעמ עשלַאפ ןוא עטכעלש
 .רעדז) ןּברַאפ עצרַאװש ןיא ייז קידנרעד
 ןגיוצרעד ,("גישטנַאמרעגנוי רעצרַאוש
 2ַאב?הלּכשה רעד ןופ ןלַאעדיא יד ףיוא
 ענײז רַאפ רע טקידײטרַאפ ,גנוגעוו
 ?ער ןוא גנודליּב ןופ ןויער םעד רעזעל
 ךיז רע טימ ךיוא ,ץנַארעלָאט רעזעיגיל
 רעד ןופ ןעגנוניישרע יד ןרעלקרעד וצ
 טינש רעד המודכֹו רוטַאנ רעקימורַא
 עטשרע ענײז ןיא ס--ד רעגייטש ןוא

 גנורעדליש יד  ,וויטימירּפ זיא ןענַאמָאר
 ףךַארּפש יד ,קידמזוגמ זיא ןדלעה יד ןופ

 רעּבָא ,ןעמויציסור ןופ יירפ סינ זיא -

 סָאװ ,הלעמ עסיודג יד טַאהעג ןּבָאה יז
 :רַאּפ ןוא ךעלגנעגוצ ןעוועג ןענייז יז
 :סקלָאפ ןטושּפ םעד רַאפ ךעלדנעטש
 + טשרקיערעד ,ד טָאה םיא סָאװ ,רעזעל
  ןרָאװעג זיא רע ןוא ,גיוא ןיא טַאהעג
 סנקירעּביא ,רעּביירש רעטסטּבילַאּב ןייז
 ןענַאמָאר עטשרע יד ןיא וליפַא ןענייז
 :רעּפנּבענ יד ןופ ןעגנורעדליש יד ס--ד
 ןופ רעדליּב עקיניא ךיוא יװ ,ןענָאז
 שירעלטסניק ,ןּבעל ןשידיסח ןוא ןשלהק
 ןענייז תולעמ ס--ד ,ןעגנולעג סיואכרודי

 ןַאמָאר ןטירד ןייז ןיא רעקיטנעק ךָאנ
 םעד ןיא טייטש רעכלעוו ,"עלעשרעהז
 ?רעּביא גנורעדליש רעשיטסילַאער ןופ טרּפ
 ,חגרדמ רערעכעה ַא ףיוא ןיוש טֿפױה
 טרעװ ןרָאי רעק:90 יד ןופ קידנּבײהנָא
 רעמוקלופ ךָאנ שירעלטסניק ןפַאש סי-ד

| - (3- 
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 וצ רעּבירַא רע זיא ןענַאמָאר עטיורג ןופ
 ןיא ןּבירשעג ,רעדליּב ןוא ןעגנולייצרעד-

 =סגנילּביל יד .רענעט עטרַאצ ןוא עכייוו = |

 עשידי עטושּפ ןענייז ענייז ןדלעה
 ןַא ןופ לדוג םעד .רעדניק ןוא ןעיורפ
 .טסנעש ןייז טּבײרשַאּב םותי ןכע::קילגמוא
 ןענייז ןּבעלרעדניק ןופ ;"עלעסָאיװ קרעוו

 ןיא) "תומשנ עשרעדניקא עירעס יד ךיוא
 . ,דנַא .א (1904 ,"דגיירפי םוצ סעגַאלייּב יד !

 :ײצ קרעװ ערעסערג ערעדנַא ענייז ןופ
 ןַאמַאר ַא --- רעטלַאװ --- סיֹוא ךיז ןענעכ

 םוצ סעגַאליײיּב יד ןיא) "לייהט ןייא ןיא
 קעלַאפװ ,(216 -- 40 ,1903 ,"דניירפח

 רעדח ,(1904 ,"דניירפי) "זיוה ןייז ןוא |

 ןשירחוס ןופ גנולייצרעד -- - "סיזירק |
 לעסויש ,(104 ז"ז ,1903 ,עשרַאװ) ןּבעל
 ,דנַא .א ("טפנוקוצז ןיא) "קינַארּבעגלַא
 טינ ןענייז ס--ד קרעװ ערעיינ יד ךיוא

 ןםוילַאטנעמיטנַאס ןופ יירפ ןצנַאגניא

 םזיריל רעקיצרַאה ,רעטכע רעד רעּבָא
 וצ טפַאשּביל עקידנריר עטרַאצ יד ןוא
 סָאװ ,ץלַא ןיא ךיז טליפ סָאװ ,ןשטנעמ
 ,ןּבירשעג טָאה .ד
 :נעיורפ עכייוו ןייז ןוא ,ןה רעדנוזַאּב ַא
 :גוזַאּבַא ראג טמענרַאפ גנוּבַאגַאּב עטּפַאה
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טרָא ןרעד

 ס --ד ןופ עּבַאגסױא עטלמַאזעג ןייק --
 סױורַא טינ ךָאנ םויה?וע זיא קרעװו
 .ןטיירגוצוצ ןּבױהעגנָא ,ד טָאה 1912 םֹורָא
 טזָאלעג וליפא ןיוש ,עבַאנסױא ַאזַא
 2ליּב-תולגח טײא .ּב ןט:1 םעד ןצעזסיוא
 2עסערג עגייז ןיירַא ןענייזס ואוו ,"רעד
 ןוא "סיזירק רעד" ןעונולייצרעד ער |

 ילַּכףֹוס רעּבָא ,"זיוה ןייז ןוא קעלַאפח
 ,תוּביס עטנַאקַאּבמוא זנוא ּבילוצ ,ףוס
 טָאה רע ,טכעלקריוורַאפ טינ ןַאלּפ םעד
 ,קרעװ ייר עצנַאג ַא טזָאלעגרעּביא ךיוא
 טכעלטנפערַאפ טינ לָאמנייק יטנייז סָאװ

 .לַעׁש יד רעדָא םינּבה םאײ יװ ,ןרָאװעג
 .,150 ז"ז ,,ט 4 ןיא ןַאמָאר ַא -"עלחר ענ |

 ןָאזעגיד

 | קרעו ענייז וצ טיג

 יא ןטעּברַא עשירה

 א
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 ,,ט 2 ןיא ןַאמָאר -- "םוי לכּב םישעמח |
 / +ירק ענייא--יאזח אבט אמלחח ,508 ז"ז
 ןעפירגעג ןעּבעל .םָאפ גנולהעצרע עשיט
 ןּבירשעג ,"םולח ַא ןיא טלעטשעגרָאפ
 ,"ןעצנעּב טכיל רַאפװ ,200 ז"ז ,0
 :יורג רעד לרעּב 'רח ,175 זײז ,,ט רעט41
 ןַא-- ךעלגנוי:רדחש ,"השעמ=רדח ַא--רעס
 --עזורק ןָאזניּבָאר ןעגעווח ,"השעמ עתמא
 --"רעדיינשוצז ,"קרעוו טשרע ןיימ ךיוא
 .רעדז ,"ןעװיטָאמ:רוּפיפ-םויח ,גנולייצרעד

 ;"המחלמ ידֹח ,"רעגייז
 שידיי ןיא קרעװ ַא סנייז ךיוא טנָאמ |

 =רעד "ןורּכז רפסח

 ןיא םרָאפכוּב ןיא ,"תיאנומשחה םירמח
 "עג טכעלטנפערַאפ טינ לָאמניק ךיוא

 ַא וצ ףעירּב ַאװ גנולייציעד ןייז ןרָאװ |
 :עג .א .א ּפײא ךיז טָאה סָאװ ,"רּבחמ
 .דויא ןיא ןענָאטעילעּפ יײר ַא ןיא טקורד |

 .,ליש רע ואוו ןוא 1885 טַאלּב?סקלָאפ
 - ַא ןופ וירּב ןופ םרָאפ רעד ןיא טרעד |

 + עקידנסײרצרַאה ַא ןיטסיזַאנמיג | רעשידיי

 :רָאנמוא רעד ןופ ןדָאּב ןפיוא עידעגַארט
 ןיא גנויצרעד = רעדניק רעשידיי רעלַאמ
 = :ַארעטיל ערעדנַא ס--ד ןופ .עטיל רעד

 ןענעכיײצרַאפ וצ
 :סקלָאפ סצערג ןופ גנוצעזרעּביא ןייז
 םעד ץֹוחַא) עטכישעג רעשידיי רעפעלמלט
 ןרָאװעג טצעזעגרעּביא זיא סָאװ ,ב 1
 2ַאּב ןייז ןוא (1885 רענרעל .י .י ךרוד
 .:ףיפ רעד ןופ .ּב 1 םעד ןופ גנוטעּברַא
 :סיוא עט-1 ) יעטכישעג:טלעוופ רעקידנעּב
 ;1900 ,"דויח םֹוצ עגַאליײב סלַא- עּבַאג
 :עג טקורדעגרעּביא לָאמ ליפ רעטעּפש
 /".ָאק גנישילּבָאּפ ןרּביהְח ג"פ ןיא ; ןרָאװ

 ,י"ב / ערעדנוזַאּב ןיא לייט םוצ סױרַא }

 .=ידגיאז ,"לבּבז ,"ןעטּפיגע יו ,ןטפעה |
 .+רַא עירעס ןייז ךיוא יװ ,('ַאניח* ,"ןע
 ןָאיגילער רעײז--ןענָאמרָאמ ידח ןעלקיט

 סעגַאלייּב יד ןיא) "עטבכישעג רעייז ןוא |

 ןיא 227(,  -- 200 .,1904 ,"דניירפ םוצ
 :סיױרַא ךיוא ןענייז ןּבַאגסױא ערעדנוזַאּב
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 יו ,ןעגנולייצרעד עניילק ענייז עקינייא
 רעדָא דרעפ ענייז טימ המלש ןושמשזח
 | .ג"פ) "רעסיימש םענעזעוועג ַא ןופ םולח ַא

 ,עשרַאװ ,"קעטָאילּביּב = טקלָאפ עניילקי
 :בוט:םֹוי עליפ ענייז ןופ ןוא (15 ז"ז ,105
 ?תועובש ַא --- עלהיבוט? -- ןעגנולייצרעד
 :עטיגח ,(16 ז"ז ,"סערגָארּפײ ג"פ) "השעמ-
 ,(".ָאק גֿנישילּבָאּפ ורּביהי) "רוּפּכ-םוי סעלי
 סיֹורַא ךיוא זיא "עלעסָאיז גנולייצרעד ןייז
 ַא טימ) "םירטפנ ףניפא עּבַאגסיוא רעד ןיא:
 ,מ ןופ ןפַאש ןוא ןּבעל ס -- ד ןופ עציקס

 ןעגנוריצרַאפ ןוא רעדליּב טימ ןוא טקעי:ןּב-
 ,ײלַאװק רעדע ג"פ ,םיוּבנּויּב לאירוא ןופ
 ךױא ןוא (14 אש ז"ז ,1920 ,ןיוװ
 רעד רַאפ גנוטעּברַאַאּב רעלעיצעּפס ַא ןיא
 :בָאּפ ןרּביהח ג"פ) ןיוועל בקעי ןופ לוש
 / טרעוװ ןרעדנוזַאּב ַא ,(י"נ ,,ָאק גנישיל
 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ
 ריש ַא ןָא יד ךיוא ןּבָאה רוטַארעטיל
 ?דנעצ ןופ ךשמ ןיא טָאה רע סָאװ ,ווירּב
 עלַא וצ טעמּכ ןבירשעג ןרָאי רעקיל
 ;רעלעטשטּפירש עשיערּבעה ןוא עשידייו
 רעקיטכיװ ַא ןענייז סָאװ ,ווירּב עקיזָאד יד
 םעד ןיא טרפּב ,ןּפַאש ןייז ןופ לייט
 רע ןעװ ,ןּבעל ןייז ןופ דָאירעּפ ןטצעל
 וצ ןייז ןליטש וצ טכוזעג יז ךרוד טָאה
 ,טנעלַאט:רעלייצרעד םענעגיװשטנַא ירפ
 - =צג זיולּב ןוא טלמַאזעג טינ רעדייל ןענייז

 . ײװ ,טכעלטנפערַאפ ןענייז ייז ןופ עטלייצ |
 ּב"מז ןיא ,וט --1 "ןעּבעלװ סטילַאש ןיא
 ,1922 ,יטלעוורעכיּבח ןיא ,/ ,"ןעטפירשז
 | ןייז ךיוא ,414 ןוא 2 ז"ז ,1923 ,227 .ז
 -נזיוט טלַאהטנַא סָאװ ,וויכרַא רעלַאסָאלָאק
 גָעטשטפירש עשידיי ןופ םיא וצ ווירּב רעט
 רעכלעוו ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ ןוא רעל
 .רַאפ רצוא ןּרעייהעגמוא ןַא רָאפ טלעטש
  רעקיטסײג רעזנוא ןופ עטכישעג רעד
 ,רָאי 50 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא רוטלוק
 טכעלטנפערַאפמוא ץלַא ךָאנ ךיז טניפעג
 .ןוא ,טעטימָאקד םעד ןופ תושר ןיא

 24 ,גנודליּב ןוא

 ,גרעּבמָאנ |

 {ךוּב- ץיטָאנ  ןיימ / ןופ2-

 ,י"ג ,"גָאטע 1

 זיא ןופרעד לייט רעניילק רָאג ַא זיױלּב
 יד ןיא דלעפנענזָאר .ש ןופ טריקילּבופ
 ,"שדוח רעדע לַאנרושז ןייז ןופ .ּב 3
 ענייז ןּבָאה סערעטניא ןסיורג ַא ,1
 ןגעו תונורכז עטכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ
 ,םירפס-רכֹומ עלעדנעמ ןוא קיד .מ .א
 .,רעטַאעט ןשידי םעד ןגעו ךיוא יװ

 ?כיוו ךיוא ןענייז עיפַארגָאיּב ןייז רַאפ |
 . =רעדניק ןופ ןעגנורעניארעק ענייז קיט

 (14--5 ,1900 .דוי רעדו) "ןעּבעל ןעש

 זיּב ןערהָאי:רעדניק עטסרע עניימ, ןוא

 ןיא) יןעּביירש וצ עּבָארּפ רעטסרע ןיימ

 עקינייװ ענייז ןופ ,(168 -- 35 ,"סקנּפו

 רָאנ טקורדענּפָא זיא ץרּפ ןגעוו תונורכז
 ,1924 חסּפ ,י"נ "גָא= י ןיא לטיּפַאק ןייא

 800- ןיא ,(ווָאנּבוד) סוקיטירק } "ןורּכז רפס,

 ,1592 ,םססצסעט ןיא ,( 411 ,1890 ,צסהמ
 סָאד, ןיא ,ןמלק-ןּב עי ,רעניװ ,ל ;111--1
 "םיוא, ,ץרּפ .ל ,.י }?טרעדנוהרהָאי עטסגיצנַאװצ

 ,?ףסאיחאע ןיא 10 ,"ןענָאטעילעפ ןוא ןעצאז

 ;1 ,?ןעטפירש ענעּבילקעג , ,תונשחמילעּב 4

 רעשידוי רעד ןופ עטכישעג יד; ,סעניּפ .מ ר"ד
 ינ .ש ;ׂשוַז ,23 ;{ש ,ן8 {1 ,*רוטַארעטיל

 ב"מ ןיא ,,רעּבײרשפירב רעד ידע ,רעג
  שעטיל יירדפ ,ןָארטיצ .ל ,ש ;}'/ ,?ןעטפירשע
 ,"עדגַאװעל ןוא ,דש ,18 {1 ,"תורוד עשירַאר

 ןוא .ד ,ץרּפע ,10--111/ ,"ןעּבעלע סטילאש ןיא

 ,וָאקאװטיל .מ 11/111 ,יןעּבעלע ,"יקס--נַא

 ,רוטלוקא ןיא ,"רעטייוו .א ןוא ,ד---סעריור יײװצש

 ןיא ,דלעפנירג בקעי ר"ד
 רודגיבַא:ןּב ,יקס---גַא } 26 ,1919 י"ב ,?דגיירפפ
 ;9 ,1919 ,"טלעװ עטרירטסוליאק ןיא ,,דנא א
 ןיא 14 ,1919 ,'תורבעמ, ןיא ,ןַאמכיפ בקעי

 "טנייהע ,ןַאמשירפ דוד .;227 ,1924 ,"טנעמָאמע

 יד ה 0 ,ןיוועל ןושרג ר'ד 4205 ,9

 ,טעדעמ וו 1205 ,9 ,?טנעמָאמ;
 רעֶזדָאלש ,ןאהַאק ראזַאל

 ,ץנאלג .א ןוא םחנמ ;ס(9
 =ָאמש ,רואיבש . (}9 ?/צז

 ןעגרָאמ; ,ןוימדפלעּב ; 1920 רעבמעטּפעס .,?טנעמ

 םעלּבָארּפ סָאדש ,ענזיצַאק ,א 1923 //לַאנרושז

 ;22 ,"רעטעלב עשירַארעטיל, ןיא ,"ןָאזעניד

 --42 ,ֹוט ,ץרפיטקאל אוָאר 178 0 ,ליזיימ יג

 ,"טַאלּבײסקלָאפ

 ,יקס---בֵא יש 1 1925 י"ב /?גָאטש ,ָאנּבוד .ש 3

 .ת"ב ,ּפַאק ,,ט רעטי2 } "ןערענָאיּפ,



 - רעֹּבָא ,(אזיימרעג =
 = ירעד טלָאצעג ןייק ||
 .טינ רע טָאה רַאפ = |

 הנויח ןוא ןעמונעג =

711 | 

 --*1807) ריאמ (קחצי) קיזייא קיד
 יָא ןייז .עגלַיװ ןיא .םעג (1893 טבש יז = =

 ןעוועג רָאי קיצרעפ | זיא ,חנ יר .,ףעט |

 : ?ליוו םעד ןופ ג"א) לֹוׁש סלװַאז .ןיא ןזח
 -.לװַאז ! .ריֿבגי רענ |

 ןגיוצעג רע טָאה

 ןלדנַאה-האֹובּת ןופ
 ַא ןעוועג זיא רע
 ןוא דיי רעגולק -

 קיזייא טָאה ןיא דמעמ ןיא ףיקּת ץנַאג =
 ענייז ןיז עקירעּביא יד ךיוא יװ ,ןריאמ |

 ?עג רעטסייגָש ענייז ןיא טנָאמרעד קיד)
 : רע ;רעדירּב ענעּבעגעגסיוא ףניפ "ןעטכיש

 | רעד (רעטסלטימ רעד ןעוועג ןּבָאה לָאז -
 ,ןרָאי עקילָאמַא ךעלטנייוועג יװ . ,ןגיוצ |

 ; ארמג ףיוא סיואכרוד
 רעטָאפ םעד ןפלָאהעגוצ ךיוא קיד טָאה -|

 ירפ טָאה רע .רחסמ-האֹובּת ןייז ןיא
 - ,ןַארּפוז לטעטש םעד ןיא טַאהעג הנותח

  =עגַא טעדנירגעג םיליּכשמ ענעעזעגנָא |
 יעג ,דניירפ = הלּכשִה ןופ זיירק ןעמייה
 רעשיערּבעה סלַא רע טָאה הנויח ןגיוצ

 ןשִיערּבעה ןייז ןיא ןּבירשַאּב) .ּבוג רענליוו !
 .ןיא יורפ ןייז רעּבָא ,(?הנורפזח רוּפיס -

 .םיא קידנזָאלרעּביא טינ ,ןּברָאטשעג גנוי = |
 ַא ןָאטעג טָאה רע ןוא ,רעדניק ןייק = -

 .=יוסענ ַא ןופ רעטכָאט רעד טימ ךודיש
 שזיווסענ ןיא קידנציז  ,סָאּבעלַאּב רעשז

 /ןיא טרוּבעג ןייז ןופ עטאד עקיזָאז יד (*
 חנ-יללה טל םגה ,עטסרעכיז סלא ןעמונעגנָא

 רעדָא 1802 ןיא ןריוּבעג קיד זיא רעדיינשנייטש

 / ףוּבגָאט ןײז ןיא ןָאדרָאג .ל .י ךיוא ןוא 1804 |
 .ןופ גנודנעװ רעד ןגעװ קידנלייצרעד 1892 ןופ

 טלַא ןַאד ןיא קיד זַא ,טגנערּב רעדנַאלדירפ 'ה
 ןיא רעטרעװ ענעגײא סקיד טיול ,רָאי 87 ןעװעג

 רע זיא ,/רָאבַאנ רעטסרע רעד, ןוא
 רָאג טינ זיא סָאװ ,1815 םורַא ןריוּבעג
 סױרַא זיא סָאװ //ןורּכז רפס, טױל ; ךעלנייש

 גָאלָארקעג םעד טל ,1808 -- ןבעל סקיד ײב
 וצ ןברָאטשעג קיר זיא 0620 אק. 8068. ןיא)

 - .רָאי 6

 "הנורפז

 . טנגוי רעד ןיא

 יד ןעו

 .*רַאװ

 הףעג }

 | .לפ:רעגיווש עכעלנעמרַאפ ץנַאג) יד יב
 טנעקַאּב ךיז רע טָאה ,טסעק ףיוא ןרעט

 טנעיילעג הקיִּתשּב םיא טימ . .טָאה רעכ

 .ןיוש רע טָאה טייצ רענעי וצ ,שטייד

 / נַאג רעד ןיא זעידי עסיורג ַא טַאהעג
 ןיא ךיוא ,רוטַארעטיל רעשידומלּת רעצ |

 . ?סיוא ךיױא ךיז טָאה ,םירפס :הלּבק ||
 בוא . ,ןוא שיליוּפ ןוא שיסור טנרעלעג | ||

 / ?פיוא םירבח רָאּפ ַא ךָאנ ןענעכער טינ |

 ןעװעג רע זיא ,טײלעגנוי עטרעלקעג ||
 .=עגּפָא םעד ןיא לינשמ רעקיצנייא רעד

 | ,םענענַאטש |
 . =סגנורעלקפיוא ןַא טריפעג טָאה רע ואוו
 .,ןּבױלגרעּבָא ןטסיװ םעד ןגעק ּפמַאק |

 .וצ טײצ ןופ ךָאנ ךיז טגעלפ רע םגה -

 .,לטעטש ןשידיסח ּבלַאה

 . ,ןענרעל שרדמ-:תיּב ןיא ןּפַאכנײרַא טייצ
 ןייז טימ רע טָאה ןרָאי רעק220 יד ףוס
 ןוא ענליו ןיא טצעזַאּב ךיז עילימַאּפ
 .ףיז הדמתה רערעסערג ַא טימ ךָאנ טָאה
 ךעוועג ויא רע  .גנודליּב וצ ןעמונעג
 ןיא  םיליּכשמ - עטשרע יד ןופ רענייא

 .עקיניא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןוא ענליוו

 ;ןסינזיבצ ןופ ,גנולייטטימ א טיול) רערעל
 .ירַע רעד ןעוועג ןבָאה רע לָאז ּבמָאלָאג

 - +ליװ ןיא טריפעגנייא טָאה סָאװ ,רעטש
 :בעה ףיוא ןדנוטש ןּבעג ןימ םעד ענ
 =עג ןענייז םידימלּת ענייז ןשיװצ ;(שִיער

 .עטסנעעזעגנָא יד ןופ רעדניק
 רעקידרעטעּפש ןייז לשמל יװ .,רעזייה
 . רע ,ןושַארטש והיתּתמ דניירפ רעטנעָאנ
 .לײטנָא ןויטקַא-ןַא רָאג ןעמונעג טָאה
 . ןייז רַאפ ןוא גנוגעװַאּב-הלּכשה רעד ןיא
 י?רוא ידרומז יד ןגעק ּפמַאק ןקיטומ

 / רעד רַאפ טרסמרַאפ םיא ןעמ טָאה
 ןרָאװעג טצעזעגנייא זיא רע ןוא טכַאמ
 / "וגיירפ ענייז רעּבָא - ,שינעגנעפעג ןיא
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 .רעּבוג םייּב םיא רַאפ ןעמונעגנָא ךיז ןּבָאה
 ,ןרָאװעג טײרפַאּב דלַאּב זיא רע ןוא רָאטַאנ

 עשידיי יד גנוטיײדַאּב עסיורג ַא קידנּבעגוצ
 ,גנוריגער רעשירַאצ רעד ןופ ןעמרָאפער

 ןלעטשפיונוצ ןיא טקילײטַאּב ךיז רע טָאה
 םודנַארָאמעמ ןעמייהעג ןסיועג םעד

 +םיֹוא רענליוו יד ןופ (1843 23/שװ ןופ)
 גרוּבצניג ,א ,מ טימ ןדיי עטרעלקעג
 יד ןרעוװרַאפ ןגעוו שארּב בקע;ןּב ןוא
 ךיז טָאה רע .םישוּבלמ עשידיי עטלַא

 .סגנורליּב םעד טימ ןּבירשעגכרוד ךיוא |
 ?יטיינ רעד ןגעוו וװָארַאװּוא רעטסינימ
 ,םרָאפער:לוש רעשידי רעד ןופ טייק

 רעשיניורק העטשרע רעד ןיא ןוא
 ןיא רעדניק עשידיי רַאפ לֹושטקלָאפ
 ןרָאװעג טעדנירגעג ויא סָאװ ,ענליוו
 =וצ רערעלַא ןזעוװעג רע זיא ,1841 ןיא
 גרוּבצניג ,א ,מ דניירפ ןייז טימ ןעמַאז
 עטסערג יד קידנזײװסױרַא ,,דנַא ,א
 טָאה רע ,ךַאז רעד וצ טיײקנּבעגעגרעּביא
 עלָאר ענעעזעגנָאַא טליפשעג ללכּב
 קידנקוק טינ ,ןוא םיליּכשמ יד ןשיווצ
 רע זיא ,טײקנדײשַאּב סיורג ןייז ףיוא
 רעייז ןיא םירּבדמה *שאר רעד ןעוועג
 ךָאנ ןּבָאה םיליּכשמ יד ןעװ ,זיירק
 םעד ןופ דפסה ןשיטקַאטמֹוא םעד
 רבק ןשירפ ןפיוא דיגמ 2 טָאטש רענליוו
 .ּפָא ךיז ןסָאלשַאּב גרוּבצניג ,א ,מ ןופ
 ןדנירג ןוא ןסקָאדָאטרָא יז ןופ ןלייטוצ
 :ַָאד רעד ןיא קיד ןיא ,לוש ענעגייא ןַא
 ןרָאװעג ,"שדוקה תרהטח ,לוש רעקיז
 ןייז ןיא רעּבָא ,םיאּבג יד ןופ רענייא
 קנופ יד ןָאט רע טגעלפ תווינע סיורגי

 טינ טַאהעג טרָא ןייז ,שמש ַא ןופ סעיצ
 ,ריט ןּבעל ןטניה ץעגרע רָאנ ,ןָאנּבױא
 ,םוסריּפ ןועי טדײמעגסיוא טָאװ רע
 פא ןּבעל ץנַאג ןייז ,דובּכ ןופ ןפָאלטנַא

 ריש זייוונטייצ ,גרַאק רעיײז טּבעלעג
 ענעדײשַאּב ןייז רעּבָא ,טרעגנוהעג טינ
 ַא טימ טנכײצעגסױא ךיז טָאה הריד
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 ןילַא טגעלפ רע .טיקרעּבױז רענעטלעז
 ,ּבוטש ןיא ןטעּברַא עצרַאװש עלַא ןָאט
 ,ןפיוקנייא קרַאמ ןיא ןעגנַאגעג ןײלַא
 עכלעזַא טימ ךיז ןעמעש - זַא ,ןטלַאהעג
  הדימ עשידיי עטכער ןייק טינ זיא ןכַאז
 ןליפא ,םלועה תומוא יד ייּב זַא ןוא
 טינרַאג סע זיא ,ןטַארקָאטסירַא | יד יב |

 טימ ןײג וצ טײלסנַאמ רַאפ הּפרח ןייק
 ;גקוק טינ ,קרַאמ ןופ גרַאיזייּפש שיוק ַא
 ,םזילַאקידַאר ןשיליּכשמ ןייז ףיוא קיד
 ןוא טדיײלקעג גנַאל ןעגנַאגעג רע זיא
 ?לדָאמיינ יד טַאהעג ּביל טינ ךיֹוא טָאה
  ןָא ןוא המכח ןָא עטרעלקעגפיוא עש
 ,הּביס יד ןעוועג ךיוא זיא סָאד ;הרוּת
 ןרָאװעג זיא "שדוקה תרחטפ ןעוו סָאװ
 רָאנ ,םיליּכשמ רַאפ רָאנ טינ לושַא
 :ָאטסירַא עטסופ םּתס רַאּפ טּפױהרעד

 . ןצנַאגניא טרָאד ןופ ךיז רע טָאה ,ןטַארק
 .ןעועג רע זיא טָאטש ןיא ,ןגיוצעגקירוצ

 ,לַאניגירָא ןסיורג ַא רַאפ ןעמונעגנָא
 ןוא ,ףָאסָאליפחַא רַאפ ךיוא רעּבָא
 ַא רַאפ םש א טאהעג טָאה רע שטָאכ
 :ייז ןעוועג ךָאד רע זיא ,"קישטגילרעּבא

 / "מא ןייז רַאפ טכַאעג ןוא טּבילעג רע
 .ןייז רַאפ ,טייקכעלרע רעטצענערגַאּב
 טרפּב ןוא טײקטזָאלעגוצ ןוא טייקטושּפ
 ,ןציו ןוא ךעלטרעווכיילג ענייז רַאפ
 ןטָאשעג שממ טָאה רע עכלעװ טימ
 ואוו ,לוש יד זַא ,טירש ןוא טירט ףיוא
 :רַאפ ךיז טָאה ,רערעל ןעוועג זיא רע
 ןרָא עטשרע יד ךיז רע טָאה ,טכַאמ|

 ךיז ,טגָאלּפעג קרַאטש רָאג לעירעטַאמ
 ?השעמ ענַײז טימ ןגָאלשכרוד טוװּורּפעג
 ייד ןפױקרַאה טנעלפ רֹע סָאװ ,ךעלכיּב
 .:ליה יד ךיוא ךָאנרעד ןוא רעװעשרַאװ
 יּפַא םיא ןּבָאה יז רעּבָא ,רעקורד רענ
 ןעװ טשיוע ןוא ,טשיגרָאג טימ טרטּפעג
 עמריפ רעד טימ ןדנוּברַאפ ךיז טָאה רע
 לסיֿבַא ןלָאװעג עגַאל ןייז ויא ,םָאר|

 יצג "ע טָאה ןַאד ךיוא רעגַא ,רערעכיז



 ?וֿפ

 טימ ,ּבײװ ןייז ןוא ,םוצמיצּב ןּבעל טזומ
 טינ טּבעלעג בגא טָאה רע רעכלעוו
 :ערגרַאפ וצ טכװעג טָאה ,טוג רָאג
 ןוא יירוסרס ךרוד הסנכה יד ןיעס
 קיד זיא רָאטנַאק ר"ד טיול) יירעלדנעט
 זיא סָאד םגה ,רוסרס ַא ןעװעג ןיײלַא
 סלַא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז זַא ,(רעכיז טינ
 רעייז ןעוועג ןיוש זיא רעלעטשטפירש

 :עגייא רעד ןּבילּבעג ךָאד רע זיא ,סיורג |
 ןעװ ןוא ,םילּכה לא אּבחג ןוא ווינַע רענ
 וצ ךיז טָאה אזימרג הדוהי ליּכשמ רעד
 ַארגָאטָאפ ןייז ךָאנ טדנעוועג לָאמַא םיא
 םיליּכשמ ןופ עפורג-:רעדליּב ַא רַאפ עיפ
 טלָאזעג טָאה סָאװ ,רעלעטשטפירש ןוא|

 טָאה ;עערַאװ ןיא ןרעװ ןּבעגעגסױרַא

 .טימ ןּבעג וצ סע טגָאזעגּפָא ךיז קיד
 =ֹוזַא סָאד ךיא ןיּב רעוװח :הנעט רעד

 הרוש ןיא ןיא ןייטש לָאז ךיא ,רענ
 .עטרעּפכַאעג ןוא עטמירַאּב עכלעזַא טימ
 .ןופ רָאי רָאּפ עטצעל יד 7? םימכח
 ןיא ךיז טָאה סָאװ ,קיד זיא ןּבעל ןייז
 :יזיפ ןייז טימ טנכייצעגסיוא טנגוי רעד
 ןוא טפַאלשרַאפ ןעװעג ,הרובג רעש
 - ,ןשטנעמ ןייק טנעקרעד טינ טָאה ,קנַארק
 :לעװ ,לאירבג ןוז רעקיצנייא ןייז ןוא
 .סנטיוו םעד רעדנַאסקעלַא ןיא זיא רעכ |

 ןפיוא רעריסַאק :טּפיוה ןעװעג ןטייצ
 ןייז בילוצ םיא טָאה ,לַאזקָאװ רענליוו
 טינ ךיוא עגַאל רערעווש רעקיטלָאמעד
 ןעוועג טינ זיא'ס זַא ױזַא ,ןפלעה טנעקעג

 רעסיוועג ַא ;ןטלַאהוצסיױא םיא סָאװ טימ
  טדנעוועג ןַאד ךיז טָאה רעדנַאלדירּפ 'ה
 יב ןלעוּפסױא לָאז רע ,ןענָאדרָאג ,ל ,י וצ
 עידיסּבוס ַא "הלּכשה יציפמ הרבחח רעד
 ;רעלעטשטפירש ןקנַארק ןטלַא םעד רַאּפ
 =עג זיא גנודנעוו יד זַא ,רעּבָא תועמשמ
 טָאה טוט ןרַאפ .טַאטלוזער ַא ןָא ןּבילּב
 ןזָאלרעד וצ טינ ןוז ןייז ןרױאװשַאּב קיד
 ןָא ךיז קידנטלַאה ןוא ,םידּפסה ןייק
 וליפא לאירבג טָאה ,גָאזרַאפ ןקיזָאד םעד

 ,טרעדנוח |

 }דובּכ-
 'וצ טייהנגעלעג ַא םזהסאסא4 801
 רַאפ טּפַאשלעזעג עשידיי יד ןעלדַאט-

 .טכעלטנפע |

 ירויפיטנומ -
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 .ךופ היוול רעד ןגעו ןעוועג .עידומ טינ
 =יהָאמ ןטצעל םעד ,רעטָאפ ןטמירַאּב ןייז
 "רענליװ רוד ןסיורג םעד ןופ רענַאק
 ,ענליװ עשידיי יד זַא ױזַא ,םיליּכשמ
 =גיא ױזַא ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ
 .=רָאי ןצנַאג ַא טינ ריש ,ןדנוּברַאפ םיט

 - ףגעמ ןייק טַאחעג טינ טָאה
 ןטצעל םעד ןּבעגוצּפָא םיא טייקכעל

 םעד ןּבעגעג בגא טָאװ סָאד

 ןלופטסנידרַאפ  ַאזַא
 אב ןיא קיד |

 .וצ גנויצַאּב ריא
 רערעלקפיוא = סקלָאפ
 ןשידי םעיינ ןפיוא ןרָאװעג ןּכַארג

 ףיוא ןוא  ענליו ןיא םלוע + תיּב
 .צָארקַא ןַא טצירקעגסיוא זיא .הבצמ ,ןייז
 . .םיחבש ענייז טלייצרעד סָאװ ,ןַאכיטס
 .יּפײהנָא םעד ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא'ס --
 ;טײקיטעט רעשירַארעטיל סקיד ןופ
 ןּבױהעגנַא טָאה רע זַא ,ןָא טמענ רעגינ
 בײהנָא רעדָא רעק:30 יד ףוס ןּביירש וצ
 - זיא קרעװ טשרע ןייז .ןרָאי רעק*40 יד
 ט"א גנולייצרעד יד ןעוועג תועמשמ
 . ףשא הירורעשהמ דמחנ רוּפס---הנורֿפזח
 .תיבב הנש שמחו םישלש הז התיהנ
 לילב הנורפז הנטקה ריעּב רשא תסנּכה
 יכנא םג זא םכותבו ,הרות תחמש
 זיא יז םגה ,"אנליוו דילי ד"מאי בתוכה

 ,םורַא ןרָאי עגנַאל ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 *רַאפ טַאהעג טָאה קיד יװ םעדכָאנ ןיוש

 /ןיא קרעװ יײר עצנַאג ַא
 .שיערּבעה ןיא ךעלכיב רַאּפ ַא ןוא שידיי
 . רפסי וב -- חרואה)) קרעװ טייווצ ןייז
 ורבע רשא  םידומחה םימיה תודלות'

 -עיגה ֹואמ א"עי אנליו יבשות ונילע

 .השמ ריז רשה עסממ הרושבה ונינזאל
 הריבגה ותיערו א"טילש

 ריעל י"תת ירויפיטנומ תידוהי ידאל

 --החלצ םכרדל הנממ םתאצ דע אנליוו

 =עג זיא (.,"ונחיע ידלימ דחא י"ט רבוח |
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 :עג טקורדעג ךיוא ןוא 1846 ןרָאװעג ןּבירש
 - 1860 ,גרעּבסגיניק) םורַא ןרָאי ןיא ןרָאװ
  רעשידומלּת ַא טימ קיד טָאה טריטויּבעד
 שר דומלת ןמ תוינע תכסמח עידָארַאּפ
 תאצמנ 'סותו ה"ישר שוריפ םע אמלע
 ,םינויבאו םיינע האלמ ריע לזוג ריעּב

 בר םינפלדה שאר ןצבקה י"ע תרדסנו

 6 םישודח תופסות הב ופסותנו .לודגה ינע

 ולכ רשא םינלטבה ינקז והנהמ תוהגהו
 םש דובּכ תוינע קודקדב םהימי לּכ
 -- "לארשי תוצופת לכּב עדונ םתראת
 ןסיו םעד ןָא טָאה סקַאז רואינש סָאװ
 יפנּכז ּב"מז ןיא טקורדעגּפָא רּבחמ ןופ
 --- םרָאפכוּב ןיא) 1848 ,ןילרעּב ,"הנוי
 עג התעשּב טָאה סָאװ ןוא (1878 ענליוו
 ?עה יד ףיוא םשור ןרעייהעגמוא ַא טכַאמ
 ףיוא טכַאעגמוא רעּבָא ,רעזעל עשִיערּב
 יװ טָאה קיד סָאו ,סעד
 ,זיירק רענליוו סעד ןופ טרפּב ,םיליּכשמ
 יװ ךַארּפש רעשיזיי רעד ףיוא טקוקעג

 רע זיא ,ןָאגרַאשז םענעּברָאדרַאפ ַא ףיוא =
 ,שידיי ףיוא ןּביירש וצ רעּבירַא ןכיגניא =

 240 עשירעלעטשטפירש עצנַאג ןייז ןוא |
 רעד ןּבעגעגּפָא רע טָאה טעּברַא עקירעי
 ןקיטנייה םעד ייּב .רוטַארעטיל רעשידיי
 ןוא גנושרָאפ?קיד רעד ןופ .דנַאטשוצ
 ןטשרע םעד ןיא סָאװ ,םעד ּבילוצ טרפּב
 ;יטעט רעשירַארעטיל ןייז ןופ דָאירעּפ
  ?עגסױרַא ךעלכיב ענייז קיד טָאה טייק
 :ַאדװעסּפ רעטנוא רעדָא םינָאנַא ןּבעג
 :לעװ ,ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא ,ןעמינ
 עטשרע יד סױרַא ןענייז ענייז ןכַאז עכ
 ןופ טסואווַאּב רעּבָא ויא סע ,שידיי ןיא
 . ףוּפיס .ןשיערּבעה ןייז וצ המדקה ןייז
 ןיא ;1861 ,עשרַאװ) "תוחמ לומ הזחמ;
 ייּפֹׂש םירוּפ רעדע ט"א טעּברַאַאּב שידיי
 ןענייז טייצ רענעי וצ זיּב ןיוש זַא--("לעג
 טנייז ןופ ,זקע 100,000 ַא ןרָאװעג טּפַאכעצ
 ײז טגעלפ'מ ןוא ,ךעלכיּב-השעמ עשידיי
 .ער ףרַאד'מ .ןרערַאפ וצ ןרעהפיוא טינ

 בור סָאד
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 :עטיל ןייז ןופ ּבײהנָא רעד זַא ,ןענעכ
 :עג ןיא שידיי ןיא טייקיטעט רעשירַאר
 ןוא ,ןרָאי רעק:50 עטשרע יד ןיא ןעוו
 ןדנוּברַאפ ןעוועג טּפיוהרעד רע זיא ןַאד
 יד לייו ,רעקורד רעװעשרַאװ יד טימ
 ךָאנ ןּבָאה ןעיירעקורד עשידיי ערעדנַא
 ; וצ ךיז ייּב ןלעוּפ טנעקעג טינ ןַאְד
 :ַאלוּפָאּפ ןייז .רעכיּב עכעלטלעוו ןקורד
 ןעוועג טייצ רענעי וצ ןיֹוש זיא טעטיר
 ןגעלפ רעגעלרַאפ ענייז זַא ,סיורג ױזַא
 :השעמ עשידיי ענייז ןפױקּפָא םיא ייּב
 רַאפ .-- תמא ,רי:בתּכ ןיא ךָאנ ךעלכיּב

 יד ךיוא טָאה רעטעּפש ."ןזגיל ּפָאטז א
 :רַאפ ענליוו ןיא םָאר עמריפ=סגַאלרַאפ
 ןייז רשוח טינ יז לָאז8 ,ארומ יד ןגייּב
 .טּפױה יד ןרָאװעג ויא ןיא ,הלּכשה ןיא
 1865 ןקרעװ סקיד ןופ ןירעּבעגסױרַא
 ,-ַאמּפָא ןַא ןקיד טימ ןכָאלשעג יז טָאה
 :רַאפ וצ טיג בייחתמ ךיז זיא רע ואוו
 טָאר עמריפ רעד ץֹוחַא םענייק ןפיוק
 רע סָאװ ,ןופרעד לטעלּב ןייא וליּפַאװ
 / םגה ןוא :"ןָאגרַאשז ןיא ןּביירש טעװ

 .ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ךַאמּפָא רעד |
 טלַא טעמּכ רעטעּפש ךיוא רע טָאה ,רָאי ַא
 ןוא ,סמָאר יד ייּב טקורדעג קרעוו ענייז
 :ףלטנכעוו טלָאצעג םיא טָאה עמריפ יד
 רעד רשפא ,רענעטלעז ַא --- תוריכש עכ
 :עטיל רעשידיי רעד ןיא לַאפ רעקיצנייא
  :אֹּב רעכלעװ ,טייצ רענעי ןופ רוטַאר
 -ָאנ טגָאיעג ךיז טָאה'מ טייוו יו ,טזיײװ
 ןסורג ַא רַאפ סָאװ ןוא ךעלכיב סקיד
 ןשידיי םעד ייּב טַאהעג טָאה רע ןעמָאנ
 קרעװ עטשרע ענייז ןופ סנייא .רעזעל
 :יךרַאַּב ןופ שורּפ רעד תועמשמ זיא
 סאו עטכישעג ענייש עגייא -- בושט
 ןסיװעג ןייא טימ ןפָארטִג ךיז טֶה סע
 'ר ןְפֹורעג םיא טָאה ןעמ סָאװ שורּפ
 / רָאי רָאּפַא ןְסעזג זיא רע סָאװ ,עצּבייל
 ויא עטכישעג איד ,בֹושטידרַאּב ןיא
 וצ ןופ רֶד סע .ט"עדניה רָאיא ןיוש
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 ,ןייז רהזנ םעד ןיא לָאז ןעמ איו ןָנְרעל
 נוא ,טייקמורפ ערהַאװ זיא סָאװ נוא
 סָאד .טײקשירַאנ ווא שלַאפ זיא סָאװ
 לָאז ןעמ .הרוהט הארי זיא עטסעּב
 קתענ .ארומ תמאּב טָאג רַאפ ןְּבָאה

 ,ףיילק .א קורד) "אריּפש 'ה 'ז י"ע ףסאנו
 ,עלעכיּב ןיילק ַא-(24 ז"ז ,1856 ,עשרַאװ

 םענייר קידרעװקרעמ ַא ןיא ןּבירשעג |
 ,קעובצ ַא שורּפַא טימ השעמ ַא ,שידיי
 ןיז טימ .טָאטש ַא טלדניװשַאּב סָאװ
 וויטָאמ רעּבלעזרעד) טייקמורפ רעשלַאפ
 ןיא ןרָאװעג טעּברַאַאּב רעטעּפש זיא
 ןיא םיחרוא אידח השעמ רערעלוּפָאּפ ןייז
 רָאי םענעגייא םעד ןיא .("קעסיצַארוד
 עניישע ןייז טקורדעג ךיוא זיא 6

 סע ׂשָאװ עטכישעג עכילרעדנואוו דנוא -|

 השודקה ץרא ןיא ןָפָארטעג ךיז טָאה
 ט"א ",,,סודרוה ןופ ןעטײצ איד ןיא -

 "ןהָאז רֶנעֶׁשיֹוטשְרַאפ רעד רעדָא חדנהח
 ;(46 ז"ז ,ויטרת ,םָאר קורד ,ענליוו)
 :ָאנַא רעד טזייוו טַאלּב-רעש ןפיוא םגה
 וצ סױרַא ךיז סעז זַא ,ןָא רּבחמ רעמינ
 עג רעזיד ןופ רסומ ןעסיורגַא ןעמענ
 :סקלָאפ ענייר ַא זיא'ס רעּבָא ,"עטכיש
 :קַאדיד םעד ןופ יירפ ןצנַאגניא ,השעמ
 :עג עטשרע ענייז ןשיוצ ,טנעמעלע ןשיט
 אידח ןעװעג ךיוא זיא קרעװ עטקורד
 ענייא -- לייט אייווצ ןיא -- רעטומפיטש

 רעניא ןופ גנולחעצרע עכילרעדנואוו
 :רענוא ןיזעויג ןיא סָאװ רעטומפיטש
 גוא רָדניקפיטש ערהיא רעּביא ךילמרַאּב
 :לדנעמ לדנעמ ג"פ) "ףוס רעדנעלע רהיא
 :סיוא ַא -- (58 .ז"ז ,1859 אױשרַאװ ,ןָאז
 .יטנעס רעד ןופ רעטסומ רעטנכייצעג
 - ןּבירשעג ךיוא .,רוטַארעטיל רעלַאטנעמ
 .ןכעלמיטסקלָאפ םענייר ןקיטּפַאז ַא ןיא
 עשטיײד עטלײצעג טימ ןיולּב ,ליטס
 :סקלָאפ ענייפ טימ לופ ,ןקורדסיוא

 :קַאדיד עצרוק ץנַאג טימ ןוא ךעלטרעוו
 םעד ןענרעלַאּב וצ ןעגנוכײװּפָא עשיט

 ,טרָאװכָאנ םעד טיול ;ןירעזעל ןוא רעזעל
 ,"עטכישעג רעזידח ןופ רסומ רעד זיא
 ןָגנַאלרַאפ טינ ףרַאד שנעמ רֶדֹח זַא
 ןייא ןָאט וצ ןְטיִה ךיז זומ ןוא ,סדמערפ
 ,םותי ןייא הטישּפ ןוא ןָשנעמ ןָדעי הלוע
 .השעמ ערהַאװ ענייא זיא עטכישִג יד
 ןָמעֶנ יד טרָדנעֶגמוא ָאד רונ ּבֶה ךיא
 .."ןָגֹושרָּפת יד ןופ ןוא טעטש יד ןופ
 רעד ןגעק סױרַא רע טערט רעסייוו !

 ?כעט עשידיי יד ןופ גנויצרעד רעשלַאפ
 ,ךיז ןריצ ןוא ןצופ רעײז ןגעק ,רעט
 ,גנודליּב:סנצרעה יז רַאפ טרעדָאפ
 - ,תועינצ ,תובוט תודמ ,םימש תארי ערַאװ
 ײז ,"ןַאמ םוצ טפַאשירט ,ץרא:ךרד
 ַא ,זיוה ןיא ןיטריוו עגולק ַאז ןייז ןלָאז
 ןוא רעדניק וצ רעטומ עטוג ןוא עגולק
 טלדַאט ,"רָדניקפיטש וצ ךָאנ טרפּב
 עגנוי טימ סנמלא עטלַא ןופ תונותח
 210 ןוא רעק=60 יד ןופ ,וו"זַאא ןעיורפ
 ךס ַא טיהעגפיוא ןיוש ךיז ןּבָאה ןרָאי רעק
 ?כיּביהשעמ רעטרעדנוה סקיד ןופ רעמ
 / ףָאּפ יד ןופ עקינײא ךיוא ןשיװצ ,ךעל
 .ןרָאי רעק:80 יד ןיא ךיוא .עטסרעלוּפ
 וצ טרעהעגפיױא טינ קיד ךָאנ טָאה
 יד ןעוועג ןיוש זיא סע רעּבָא ,ןּביירש
 ערעגנַיי ןוא ,הדירי ןייז ןופ טייצ יד
 ןעמונרַאפ ןּבָאה תוחוּכ עשירעלעטפירש
 .טשרעהעג טָאה רע ואװ ,טרָא םעד
 | קילדנעצ יירד ַא ןופ ךשמ ןיא ןײלַא טעמּכ

 ןופ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא-- .רָאי
 םעד קיד טמעגרַאפ עכַאּפע:הלּכשה רעד
 יד טול טינ ּבױא ,טרָא ןטסנעזעעגנָא

 ּבילוצ זיא ,ענייז תולעמ עשירעלטסניק
 ןענייז קרעװ ענייז .טעטיױויטקודָארּפ ןייז
 רעכיּב עכעלטלעו עטשרע יד ןעוועג
 טײרּפשרַאפ ןענייז סָאװ ,שידיי ףיוא

 רעסיורג ךעלנייוועגרעסיוא ַא ןיא ןרָאװעג

 ַא ןפַאשעג ןּבָאה ןוא ןרַאלּפמעזקע לָאצ !

 :טלעוו עשידָאמיינ יד רַאפ רעזעלנסַאמ

 ןיא .שידיײ ןיא ךעלכיּביהשעמ עכעל
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 טָאה טייקיטעט רעשירעלעטשטפירש ןייז
 ןדליּב וצ--קעװצטּפיוה םעד טַאהעג קיד
 ,ןטיז ענייז ןרעסעּבוצסױא ,םע=ןומה םעד
 ?וַצּפָא ,טלעװ רעד טימ םיא ןענעקַאּב

 ןופ תוגשה עזעיגילער ענייז ןקינײר
 ?קרעמפיוא ;ןטײקשירַאנ ןוא ןּבױלגרעּבָא
 .ןרעלעפ ענייז ףיוא ןכַאמ םיא סםַאז|

 ,םיליּפשמ עטשרע יד ןופ רענייא טָאה רע
 זַא ,ןענַאטלרַאפ ,עטיל רעד ןיא טרפּב
 טינ ןעמ ןעק קלָאפ םעד ףיוא ןקריוו
 טימ טיג ךיוא ,רכומ םענעקורט טימ
 רָאנ ,תוצילמ עקידשדוק:ןושל ענייפ
 =עג ,תוישעמ ןוא ןעגנולייצרעד ךרוד
 םגה .ךַארּפש:רעטומ ןייז ףיוא ןּבירש
 :השעמ רעטרעדנוה סקיד ןופ עלַא טינ
 ןוא טרעוו ןשירעלטסניק ַא ןּבָאה ךעלכיּב
 ליטס --- רעכעלמיטסקלַאפ ללכּב -- רעייז
 עליפ יד ךרוד ןּברָאדרַאפ טּפָא זיא
 :יסור ךיוא ןוא עשטייד עטקָארּבעגנײרַא
 רעייז לָאמטּפָא ערעייז טימ רעטרעוו עש
 ,ןרעמַאלק ןיא ןעגנושטייטרַאפ עזָאירוק
 דנורג םעד טגיילעג שיטקַאפ ייז ןּבָאה
 רעשידײ רעכעלטלעװ רעיינ רעד רַאפ
 טעמּכ קרעװ ענייז עלַא ןיא ,רוטַארעטיל
 ,רערעל ןוא טסילַארָאמ לּכ:םדוק קיד זיא
 2ַאּב רע .קלָאפ םעד ןייז ךעלצונ ליוו סָאװ
 - סָאװ ,לּכשה?רסומ םעד טימ טינ ךיז טנגוג

 השעמה:רוּפיס ןופ ןעגנירדסיורַא ןעק'מ
 לָאמליײט רעדָא תמדקה רעד ןיא ;אפוג|

 ןטימגיא ןעגנוכײװּפָא עגנַאל ץנַאג ןיא
 תוניער ענייז רעּביא רע טיג טסקעט
 ןקיטסייג ןופ ןגָארּפ ענעדיישרַאפ ןגעוו

 ,גנויצרעד ןגעוו :ןּבעל ןלעירעטַאמ ןוא |
 ןופ ,גנודליּב ןופ טייקכעלצינ רעד ןגעוו
 ,שינעטנעקכַארּפש
 רעד ןעװעג רע זיא טייצ רעכיילג וצ

 ,עכָאּפע;הלּכשּה רעד ןיא רעקיצנייא
 :רַאפ ןעלעדנעמ רַאפ ךָאנ טָאה רעכלעוו
 ןוא גנודליּב ןופ עגַארפ יד זַא- ,ןענַאטש
 ןופ עגַארפ ַא רָאנ טינ זיא גנורעלקפיוא

 טדער !

 .ןּבעל-החּפשמ ןגעוו
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 טשרקיערעד רָאנ ,ןעמרָאפער עזעיגילער
 .עגַארּפ עשימָאנָאקע ןַא ןוא עלַאיצָאס ַא
 עירפ יד ןגעק ןטערטעגסױרַא זיא רע
 ,רעייגקידייל יײלרעלּכ יד ןגעק ,תונותח
  =רַאפ טייצ רענעי ןיא ןּבָאה עכלעוו
 רעד ןופ ךעלטעטש עשידיי יד טציילפ
 ,תונלטּב סָאד טכַאלעגסיוא ףרַאש ,עטיל
 רעּביײװ יד סָאװ ,עגַאל עלַאמרָאנמוא יד
 ?עגטױרּב יד ,סלייח?תשא יד ןענײז
 רעדָא ךעלמערק יד ןיא ןרירפ ,סנירעּב
  רעּביא ןשיוק יד טימ ןסַאג יד ףיוא

 יד ,ןענַאמ יד ןעוו תעשּב ,ּפָאטרעײפ ַא
 יד ךיז ןעמערַאװ ,עקנַאשזעילַה ימכח
 =ײז ןוא ךעלעװײא:טנַאװ יד ייּב סנקור
 ןייז טימ .עקיטילַאּפ ןיא לפלפמ ךיז ןענ
 ןופ ןעמעלּבָארּפ יד רַאפ שוח ןפרַאש
 רע זיא טײקכעלקריו רעשידי רעד
 ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא

 יד ןצַאשוצּפָא ןענַאטשרַאפ ןּבָאה סָאװ
 עיצַארגימע רעשידיי רעד ןופ טייקיטכיוו
 :עגוצ וצרעד טָאה ןוא עקירעמַא ןייק

 ,עטנַאקַאּב ןוא דניירפ ענייז
 ןרעטנוא -- ןרָאי עטצעל יד ןיא טרפּב
 ףיוא תורוג ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןופ טשור
 :ער עלַאקידַאר ןֹופ רעגנעהנָאַא ,ןדיי
 ןָא ,טלוק ןשידי םעד ןיא ןעמרָאפ

 טינ גנוניימ ןַײז טול זיא סע עכלעו
 םעד ןופ גנוטכירפיוא יד ןעוועג ךעלגעמ
 .ןַא ,ןטלַאהעג רע טָאה ,קלָאּפ ןשידיי
 ןופ טייװ ,ןדָאּב ןדמערפ ַא ףיֹוא רָאנ
 ,טרָאנױאװ ןטקיטסימרַאפ ,ןטלַא םעד

 .ןשטנעמ ערעדנַא ןרעװ ןדיי יד ןענעק
 .ףענגעק ַא ןעוועג ךיוא רע זיא רַאפרעד
 רעטנכײצעגסױא ןַא .ןיצ תּביח ןופ
 ,רעגייטשסנּבעל ןשיריי םעד ןופ רענעק
 ?גייוועגרעסיוא ַא ןוא גיוא ףרַאש ַא טימ

 ַא ןיא רע טָאה ,ןורּכז ןקרַאטש ךעל |
 :רָאװ ןּבעגעג ןעגנולייצרעד ענייז ןופ ךס
 +=רעדלישעג קידעּבעל רעייז ןוא קיטּפַאה

 רעשידיי רעקיטייצרַאפ רעד ןופ ןּפיט עט
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 - ,רבד םש ַא ןרָאװעג ןענייז סָאװ  ,סַאג
 ?ײז ןיא עניײז ןופ ןדלעה יד לשמל יו
 לקיצייהז ןעגנולייצרעד עשיסַאלק טרַא רע
 ,"רעטיּב = בוט:םוי:טוג היעמשא ,"ןײלַא
 ןיא ןּבירשעג .,"רעגעלשדלָאג עלעקעיז

 ןכעלרעטַאּפ ,ןקיטומטוג ,ןכַאפנייא ןַא

 ןופ טסיײג ןוא ןָאט םעד ןיא טּפָא ,ןָאט
 .?רסומ עשידיי עקידנועינצ עּביל עטלַא יד ;

 ףיוא טכַאמעג קידנעטש יז ןּבָאה ,םירפס
 .?גואוועג םעד סנירעזעל ןוא רעזעל ענייז

 ?עגטימ ליפ ןּבָאה ייז ;םשור םענעשט
 גנוכַאװפױא רעלערוטלוק רעד ןפלָאה
 םויה:דע ןּבָאה ןוא ןדיי עשיווטיל יד ןופ
 ןשירָאטסיה=רוטַארעטיל .ןסיורג ַא רעייז
 ּפָא יירטעג ,טרעװ ןשיפַארגָאנטע ןוא
 עלעירעטַאמ ,עקיטסײג סָאד קידנעלגיּפש
 רעד ןיא ןּבעל עשידיי עלַאיצָאס ןוא
 ,ה"רי םענעגנַאגרַאּפ .ןופ טפלעה רעטשרע

 רעשידיי רעד ןיא טריפעגגייא טָאה קיד --
 ער יד ,עלַאטנעמיטנַאס יד רוטַארעטיל
 יד ךיוא יו ,עשיטסילַא
 ןוא עציקס עשיטסירָאמוה יד ,גנולייצרעד
 .םוצ רעּבָא ,ןַאמָאר?עגירטניא .םעד וליפאי

 =לישפרעגייטש סלַא רע זיא ןטסקרַאטש
 ,רָאמוה רַאפ שוח ןטכע ןא טימ רערעד |

 =מיטסקלָאפ םעד ןופ ןעלצרָאװ ידח ןוא
 .ןפַאש סעלעדנעמ ןופ םוילֲאער ןכעל
 ַא (רעגינ) יןקיד ייּב ןלוז ןעמ זומ |
 סקיד ןּבָאה סערעטניא ןרעדנוַאּב ץנַאג -

 ענליװ ןופ עטכישעג רעד רַאפ קרעװ
 ײב טסייה עכלעוו)

 ןענייז סָאװ ,,ןשינעעשעג עשירָאטסיה

 .טָאה ,אטילד םילשורי טימ ןדנוּברַאפ
 ייר ַא ןיא טנכייצרַאפ ןוא טעּברַאַאּב רע
 רעטסרע רעדז יװ) ךעלכיּב ענייז ןופ
 ,(,דנַא ,פ ,א "עטייווצ יד תידוהיפ ,"רָאּבַאנ
 רעד ןופ המשנ יד יז ןיא טרעּפרעקרַאפ
 ןדיירפ עריא טימ טָאטש רעטלַא רעקיזָאד
 ,ךָאװ ןוא בוט?םוי ריא טימ ,ןדייל ןוא

 עשירָאטסיה

 ןולָיַא טפָא םיא
 .ןוא סעדנעגעל ךסַא ;(עוװָאניל רעדָא
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 טימר ,ןעגנוריפ ןוא - תוסנרּפ עריא .טימ

  טימ ,ןעגנוּבױלג ןוא שדוק*ילּכ עריא
 ןיא .וו"זַאא םילכאמ ןוא םישוּבלמ עריא
 ךַארּפש ןייז ךיוא זיא קרעװ עטשרע ענייז

 טשרע ןוא עכעלמיטסקלָאפ ַא ןוא ענייר ַא
 . ךּברָאדרַאפ םידיּב יז רע טָאה רעטעּפש
 ּוצ יז ןרעטנעענרעד וצ הנווּכ ןייז ךרוד
 =מולעגמוא ליטס ןייז זיא טרפּב } שטייד
 +יא טָאה רע סָאװ ,קרעװ יד ןיא טרעּפ

 / סָאד ןוא ,טעּברַאַאּב רעדָא טצעזעגרעּב
  ?פיוא םייּב סָאװ ,הּביס ןעוועג ךיוא זיא
 .ענערַא רעשירַארעטיל רעד ףיוא ןטערט
 . *עדנעמ יװ ,רעלעטשטפירש עכלעזַא ןופ-
 יװ ,,דנַא .א ץרּפ ,רָאטקעּפס ,ע"ש ,על
 ןּבָאה סָאװ ,רעּבײרש:דנוש יד ןופ ךיוא
 תונחמ עינ יד ןקידירפַאּב וצ טכוזעג
 ."טימ סנירעזעל טרפּב ,רעזעל עשידיי
 .ןעמ טָאה ,ףָאטשנעײל ןקידנענַאּפש
 רעּבָא .ןקיד ןענעיל וצ טרעהעגפיוא
 ליטס רעד ואו ,סקיד קרעװ יד וליפא
 ,ןּברָאדרַאפ ןפוא ןטסשירַאּברַאּב ןפיוא זיא
 ןופ לַאװק רעכייר רעייהעגמואא ןענייז
 ,ןעגנודנעוו ןוא רעטרעװ עשידיי:טכע
 ,רעטרעװכירּפש ןוא ךךעלטרעוװסקלָאפ

 ?עגנײרַא ףיט .ןעגנוכײלגרַאּפ ןוא ןציוו |
 םעד ןופ ךעלעקניװ עלַא ןיא ןעגנורד |

 - *ייא ןעוועג קיד זיא ,ןּבעלסקלָאפ ןשידיי
 =רפ ךיז טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענ .

 רָאלקלָאפ ןשידיי םעד טימ טריסערעטניא
 ךןעלכיּב ענייז ןופ ייר רעצנַאג ַא ןיא ןוא
 ,תוישעמ:סקלָאפ עשידיי טכעלטנפערַאפ
 . עשיערּבעה יד ךיוא --- .ןשינעטער ,ןציוו
 שִיערּבעה ןיא רע טָאה רעמ) סקיד קרעװ
 םירמאמ?שורד ץֹוחַא ,ןּבױשעג טינ
 (ןטפירשטײצ ,דנַא .א "למרּכהי ןיא
 :ָאטסיה ןסיורג ַא רעייז רָאנ טינ ןּבָאה
 ַא רָאנ ,טרעוװ ןשיפַארגָאנטע ןוא ןשיר
 זיא רע .גנוטיידַאּב עשירַארעטיל ןייר

 ?טֿפירש רעקיצנייא רעד ןעוװעג רשפא |

 ,םירפס:רכומ עלעדנעמ רַאפ רעלעטש
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 ןייז ןיא ךעלטייהנייא ןעוועג זיא סָאװ
 ,שִיערּבעה ןיא ייס שידיי ןיא ייס ןפַאש

 טָאה רע סָאװ ,טסײג םעיינ םעד טימ
 .טימ ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןגָארטעגנײרַא

 ,טייקכעלקריוו רעד רַאפ שוח ןטנוזעג ןייז -
 רעטסיװ רעד ןופ גנוגײנּפַא רעד טימ
 :עגסיוא ןייז ךיוא .הצילמ רעטקַארטסּבַא
 טרעכײרַאּב ,ןונגס רעשִיערּבעה רעטנכייצ
 ,ךַארּפש?סקלָאפ רעד ןופ ןטנעמעלע טימ
 ?גייא םעד וצ סיוארָאפ טירש ַא ןעוועג זיא
 סקיד --- ,שִיערּבעה םענרעדַאמ ןרעכַאפ
 רעייהעגמוא ןעוועג ןענייז ךעלכיּב:השעמ
 רָאנ ,רעזעלסקלָאפ םייּב רָאנ טינ רעלוּפָאּפ
 וליפא ןוא ,םיליּכשמ ןוא םידמול ייּב ךיוא
 :ײרּפ רעניוו רעטמירַאּב רעד קעניללעי ר"ד
 רעזעל רעקיסיילפ ַא ןעוועג זיא ,רעגיד
 י ליו סע רעוו, זַא ,קידנטלַאה  ,ייז ןופ
 רעשידי רעד ןופ ןבעל סָאד ןענעק

 ומ ,ןטײקיטרַאנגײא עריא ןוא עסַאמ
 ,"ןעגנולייצרעד סקיד טימ ןענעקַאּב ךיז
 ןענַאטשרַאפ טָאה םיוּבנירג סקַאמ ךיוא
 ןעז וצ זיא סע יװ ,ןקיד ןצַאשוצּפָא

 עליפ יד ןשיווצ* :גנוקרעמַאּב ןייז ןופ
 ןגעװ ךיז טלדנַאה סע) ןעגנולייצרעד
 ?עלמיר ַא ןכַאמ (ךעלכיּב:השעמ עשידריי
 - ,ד"מא ןופ ןעגנולייצרעד יד םַאנסיוא עכ

 ,רעטושּפ ןענייז ייז לייוו ,רַאפרעד ןיוש
 יד רַאפ רעכײרסטלַאהניא ןוא רעדילַאס
 רעשידיי רעטמירַאּב רעד .,"עקירעּביא
 דוד ,פָארּפ ,טסיַאדי ןוא רעטנרעלעג
 שֹורּפח םעד ןופ רעּבעגסױרַא רעד ,ןיזָאר
 טָאה סָאװ ,"ם"בשר בתּכ רשא הרותה
 םידימלּת ענייז ןופ קרעװ סקיד טנעקעג
 טָאה ,רַאנימעס:רעויּבַאר רעלסערּב ןיא
 טרָאּפשעגּפָא ןוא חוּכַא ןָאטעגנָא ךיז
 מָאק ַא ןעמוקַאּב וצ ידֹּכ ,רעלָאט 0
 טינ רעּבָא םיא זיא סע ,ייז ןופ טקעלּפ
 אר שריה רעטסואווַאּב רעד .ןעגנולעג
 טינ טָאה (עז) גרוּבַאניד ןופ שטיוװָאניּב
  לכיּב ןייא ןייק ןענעייל וצ טזָאלעגכרוד
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 :ַאיסימ רעטנַאקַאּב רעד וליפא ;סקיד
 ןעוועג ויא ןילרעּב ןופ לַאטנעזיװ רענ
 רעד ןיא .ןקיד ןופ דיסח רעטנערּברַאּפ ַא
 ןעװעג ע"ש זיא רוטַארעטיל רעשידיי |

 ?רַאפ טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא
 ןעשיהטַאּפמיס םעדז ןצַאשוצּפָא ןענַאטש
 ?עללעּב ןעטסכייר םעדע ,"טסינָאגרַאשז
 ןופ ןטנַאגיג יד ןופ םענייא ,"טסירט
 :עװָאנ ידע :ריטַארעטיל רעשידיי רעד
 נָא טָאה רע עכלעוו ,קיד 'ה ןופ ןעל
 סלַא רהעמ (טגָאז ןעמ יװ) ןעּבירשעג
 ַא סעּפע ךיז ףיוא ןעגָארט ,קיטש 0
 יז ןַא ,ץייר ןימ ַא ,טייקכילרעּבױצ ןימ
 רהעז נוא ןעגינגרעפ טימ ךיז ןעזעל
 ,רעזעל רענילהָאװ םיייּב וליפא טכייל
 ןעשיװטיל טינ םעד ייּב טססייה סָאד
 רהעז ןענעז ךעל'השעמ ענייז ;רעזעל
 ןעססיוועג ַא גידנָאטש ןעּבַאה ,ךילטטיז
 יירפ ,טּבעלעּב ןענעז ,וסומ ַא ,קעווצ
 :על םֹוצ טנַאססערעטניא ,טעטײברַאעּב
 =נעמ עגידעּבעל ןופ ןעּפיט ןעּבָאה ,ןעזי

 ."ןעדוי ןופ ,ןעש

 ירַאפ טָאה קיד סָאװ ,ךעלכיּב לָאצ רעד ןגעוו

 עיונעג ןײק .ָאטינ רעדײל ןענײז ,טכעלטנפע

 ןיא ,400 א זיּב ןכײרג יז ןומ סלאפנלא ,ןטַאד
 ,1869 ראפ ,רנַאלרוג הנויים"יח וצ 'ווירּב ןַײז
 רע טָאה ןָא ןאד זיּב זַא ,ןָא ןײלַא קיד טיג

 ,שידיי ןיא םירוּביח 200 ןּבירשעגנָא טַאהעג ןיוש |

 ענעדײשרַאפ ןיא טנלעה א טקורדעגּפָא ןופרעד
 :70 יד ןיא .עשרַאװ ןוא ענליװ ןופ ןעיירעקורד
 ןרָא רעק 80 עטשרע יד ןיא ךיוא ןוא רעק
 ךָאנ טעטיװיטקודָארּפ עשירַארעטיל סקיד זיא
 ךָאװ ןײא ךָאװ טָאה רֶע ןוא סיורג גונעג ןעוועג
 יװ ,םָאר רעגעלרַאפ ןײז רַאפ ןּבירשעג סיוא |

 יד זַא יא ,רעּבעגסױרַא ערעדנַא רַאפ ךיוא
 שּפיה רָאג סיװעג זיא 200 ןופ לָאצ עטנָאמרעד

 ,"ריכומה ףסא, סאפּפיל ,ד .ח ןיא ;.סקַאװעג

 סלַא ןּבעגעגנָא יז זיא ,188ו סױרַא זיא סָאװ

 יד רעביא ךיוא טרוח עבלעז סָאד ןא 0

 ןוא ,"ןורּכז רפס, ןיא ןקיד ןגעװ ץיטָאנ .עניילק |
 ,גנוטיײדַאּב ערעדנוזַאּב א ןבָאה ןטַאד עדייּב יד
 ןיא םגה ,טּבעלעג טלָאמעד ךָאנ טָאה קיז לײװ
 םוש ןדעי קידנדײמסיוא ,טײקנדײשאב סיורג ןייז
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 "אב וצ טרָאזעג טיּנ סיװעג קיד טָאה ,םוסרּפ

 *לָאמעד יד לַאירעטַאמ ןסיטנעטיױא טימ ןגרָאז

 רעטרעדנוה יד ןופ .ןפַארגָאילּביּב ןוא יָאיִּב עקיט

 לַײט רערענעלק א זיולּב ךיז טָאה סליד ךעלכיב |
 *יורנ ַא ;ןרָאװעג טלמצזעגפיונוצ ןוא טיהעגפיוא

 קיּבײא ףיוא יאדװא זיא ייז ןופ לײט רעס

 זיא ןרָאי60 יד ןיא ןיוש} .ןעגנאגעג ןריױלרַאפ

 =מָאק א ןּבילקוצפיוניצ ןעמיקעגנָא רעװש ןקיד !

 / ךָאנ ! ןדנאלרוג הַאּפ ךעלכיּב ענײז ןוֿפ טקעלּפ
 "עגנייא רעקינײװ ךָאנ סע ךיז טָאה טיוט ןײז

 ןיז ןיא טָצה בקעייוְב ,ןלאירבג ןֹוז ןײז ןּבעג
 ןּבַאגסױא יד טנכײצרַאפ טינ ?םירפסה רצוא ,

 לרפט ןשיערּבעה ןײז ץוחַא ,דנירפ ןײז ןופ
 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעז ,(20 .ז) ?חרואה ,

 עיונעג ןײק טינ םגה ,ןּבעג וצ ווּורּפ א טכַאמעג
 ,קרעװ טקיד ןופ המישר ,עלופ ןיק טינ ןוא

 .לעװ ,אדנל ןמלקיהשמ רעסיװעג א ןעװעג זיא

 ענליװ ןופ וירב עירעס ןײז ןיא טָאה רעכי
 קידנלייצרעד ,24 -- 22 ,ח"כרת ,"ץילמה, ןיא

 ךיז ןוא םיליּכשמ רענליװ עטמירַאּב יד ןגעװ
 ןקיד ןגעװ חבש ןטסערג םעד טימ קידנפורּפָא

 סקיד עקידנגלָאפ טנכערעגסיוא ,ןפַאש ןייז ןוא

 .:טקורדעג טנעײלעג טָאה רע סָאװ ,םירוּפיט

 ,"איקריט ןופ עטכישעג ןייא , ,"דָאט ןייש רעד

 ,"לידמעה סָאד, ,"דַאדגאב ןופ עקקָאלג איד,

 יצרצװש רעד םחנמ , ,"רעדירּב ןעכילדעירפ איד,

 יָאלטנַא איד ,"הצרת עממורפ איד , ,"רעדלעוו

 .עטדױט איד, ,'תולילּב דחפ, ,"רעטכָאט ענעפ
 "רַאּב ןופ שורּפ רעד, ,"רערָאנש רעד , ,"דנַאה|

 . ,"ןויסנ די ,/,רענעסיוטשרעפ רעד / ,"בושטיד

 ,"םייחצנה םייח , ,"רעדנואוו סעטטָאג,, ,"םיה יא ,
 רעד, ,"רעטטומפיטש איד 3 ,'םלענה טשרוי,

 + ץרא ירופס , ,"בא דובּכ , ,"ח"ּת תורזג , ,"לאנּברּבא

 ,'הניּב .ירמא, ,"םילשורי תורוק, ,"השווקה

 "ײהטָאר תודלוּת, ,"םינקז תרדה ,"רשוי ירבד ,
 ,ןהדב רעד, ,"דוס רעשרעבײװ רעד , ,"דליש

 זועמ ,"סודרוה  ,"הנוגע איד, ,"דמלמ רעד

 לעקיצײװ, ,"קדפיןּב, ,"שיפלַאװ רעד, ,"םיה

 ייקעיג ,"רעטטיב בוט םוי טוג היעמש 'ר, ,"ןייללא

 ,"ןעלליּפ ךצל , ,"הלהּב איד , ,"רעגעלשדלָאג על

 ,"לידנער רעד, ,"טכעג רעטניװ עגנַאל איירד,

 ,"וילסּכ ו"ט ןופ טכַאנ איד , ,"לעדעמ טסניד סָאד

 ימכח , ,"הנמלא ערעטטיּב איד, ,"םישרוי רעיּפ איד,

 . רעד, ,"םעדײא רענעסענעגּבָא טסָאק רעד , ,"ןוי

 ,"לוגלג .טימ ,רעטרע קחצי ןופ גנוצעזרעּביא)
 ז"ז ,1866 ,ןָאנעבעל קורד ,עשרַאװ ,המדקה ַא -

 .ירטעגסיוחצ .רעד , ,?קדצ רג , ,"םהרבא תיּבכ , ,(68

 ישרע םײּב שינעקערש טזױט , ,"רוחּב םירָא רענעּב

0--604, 

 ,44--75 ,"המקג איד רעדָא עכַאר עלעדייא איד ,
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 / עליפ ןוא "קינבושי רעד, ,"אינפע , ,"רדס ןצט
 .סָאװ ,קרעװ סקיד ןופ המישר א ,עכלעזַא ערעדנַא

 "ביבישַארטש רעגליו רעד ןיא ךיז ןעניפעג

 ןיא יקסנול .ה טכעלטנפערַאפ טָאה ,קעטָאיל
 ןעגנערב רימ ןוא ,1923 2/{} ןופ ?גָאט רעזנוא ,

 ופ תיּביףלא םעד טיול) רדס סיקסנול ןיא יז
 .רעדָא ג"פ רעד יאװ ,ןלַאפ יד ןיא ;ןעלכיט יד

 ייצ יד ;סָאר סע זיא ,ןּבעגעגנָא טינ זיא קורד
 .ףעפיצ יד ,רָאי סָאד טנכײצאב סטכער רעפ
 רעדָא םײח ילעּב תורגא  :(ז"ז לָאצ יו סקעיל

 םיאורּב עלַא טימ ןעשנעמ ןעשיװצ חוּכו רעד
 --! ץ"מ) "טצעזרצּביא סומינולק 'ר ןופ ,תויח ןוא
 ,"גנוטיײּבסױא איד רעדָא גנולטקעוװמוא איד , 2
 ,41--71 ,"טסַאג רענעטעּבעגנוא רעד ,+ ,7
 רעגיטסעל רעד בוא ךזעּב רעגיטײצנוא רעד ,

 ,"קָצסיצַארוד ןיא םיחרוא יד, ,86--78 ,"טסַאג }

 יעסק ףעֹווי טנעדוטס רעשיזיא רעד ,+ ,2
 "מוא רעדיילק עשידיא איד 71--46,  ,"קיצנעמ |

 ,"קינאלסָאּפ רעש ידיא רעד , ,48---70 ,"גנולסקעוו

 ,26--80 ,"הפוח רעד רַאפ טכאנ יד,

 ,"רעעמזייא רעד ףיוא ףיש ענערָארּפעגנײא סד ,
 רעדָא ,ןעגַאז עשעדיא עטלַא, ,43 -- 79 ,ץ"מ
 טעטסָאר עּבעיל עטלַא יד, ,42--76 ,"םירוּפס
 יעמא ,/ ,28--87 ,"דאמ עטלַא יד , 19 --16 ,"טכינ
 וצ ריד לָאז אנוש ןייק רעדָא עטכישעג רענאקיר
 .ײעפָאלטנַא רעד, ,84 ,61-99 ,ט 2 ,"ןייז ןייק
 רעקסריציפָא רעד, ,22 -- 72 ,"לעטורקער רענ

 "רעד גוא ןײא ןיא הלּכ בוא ןתח רעדָא רעדנומ
 ,ןיִקעֶּפָא רעד, ,44 -- 77 ,"ןָאזרעּפ .עגיבלעז

  ,"ענַאדָאּפ רעד רעדָא עקרָאיטקַא איד, ,24--72 }
 יוצ דלַאּב נוא רעגעבירטיגסױרַא , ,,22---76 ,ץ"מ
 .,ץ"מ ,(ו"נתת תרזג ןופ) ?ףעזָאי רענעפוריג קיר

   ,7,עשרַאװ ,"הנמלא ערעטיּב איד 61--
 | ,= ,62טולּב איד, ,48--71 ,"רמוש רעד עקסורָאּב

 ןעציװ עדנעצילּב, ,48--10 ,"זיראּפ ןופ טײצכַאה
 .,ץעזרָאװד םהרבא קורד ,"ןעליּפכַאל רעדָא
 "ת"ת תרזנ, ,12 --75 ,"דיחי ןּב רעד, 7

 ,("הלוצמ ןוי, סרעװַאנאה ןתנ ןופ הקּתעה ַא)
 "פיוקעג איד , ,41-=71 .ןעטבישעג ףעטסײג יד

 עד ןיא גנודליב עטסרע איד ררעדָא עּביל עט
 ףיוא רעדניזײרא ןָאפ ןיבעגיג סיורעה רעזעג טָאטש
 / ,עשראװ "לוגלג רעד, ,31--77 ,ץ"מ ,"םיי םעד
 ,"סינמײהעג עסיורג סאד, ,68--66 ,ןהָאזנעּבעל
  עקרעטײג איד רעדָא עקטעזירג איד + ,7
 --םימחר אלמ יירד איד , ,50--77 ,"ןירעכַאמצוּפ גוא
 טכַאנ וצ גיטירפ ףיוא רעדיל אײװצ ךָאנ וצ רעד
 *רעּביא עגיטכיר ענַײא ,טכַאנ וצ תבש ףױא נוא
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 ,24--13 ,"עגנייזעג עגילײה .איד ןופ גנוצעז
 סלַא דנוה ןײא , ,48 --- 72 ,"רערהעלזיוה רעד ,

 .רָאװטנַא גוא ןעגַארֿפ טרעדנוה , ,120--78 ,"ןכדש -
 ינאקעּב טלעװ "ועד ןַאקריה רעד , ,22--69 ,"ןעט

 ,24--717 ,"ךיירקנארפ ןופ ןַאמטּפיוה רעּביור רעט

 ,דומלּת ןופ ןעבילקעג ץרא ףרד תוֿכלה רעס,
 עקרעדגיװ, ,72 -- 71 ,"דנא ,א תובבלה תובוח

 --12 ,עשראװ ,"לעגניא זָארטש רעד (רָאטקיװ)

 ,ןעטָאדקענַא רעדָא עצטיװ רעביא עצטיװ, 6

 .ָאדקענַא רעדָא ןעצטיּפש נוא ןעצטיוו , ,22--7
 --68 ,?ַאראהאז איינעטסיוװ איד, ,44---73 ?ןטע |

 רעסַאװ םעד א"ב ןעכדײמ טסניד ןעּביז , ,0

 רעסַאװ ןעמענ וצ םוא גיױק ןעּביז טימ רהער

 רענײא ףיוא ןעניטריװ ןעּביז ןוא אײט ףױא

 ---13 ,"סָאװטע ןייא ךָאנ וצ רעד גוא טייצכיוה
 ימכח, ,26 -- 64 ,ץ"מ ,"ןילא לעקיצייח ,= ,84

 ,שידי ןוא שיערּכעה ןיא ,"םימכח ירבד ֹוא ןוי

 --ליטיירט ?ר, 1120 --64 ,ץעזרָאװד ,א קורד
 טקורדעג טשרעוצ) "דיגנ רעשיטעטשנײלק רעד

 ,1867 "גנוטיצ רעשידוי רעװעשרַאװ , רעד ןיא

 ןיא ןעדוי איד, ,(רעטײװ ןוז 24 רעמונ
 יָאװ ןיא קאװטיל רעד, ,47--71 ;רוּפס ,,"אטיל
 ןוכ עטכישעג סנבעל איד, ,40 --70 ,"ןעניל
 ,"רעטבָאט גוא רעטומ, ,/6 -- 87 ,"בנג עטנ

 יימ רעד, ,12--76 ,"עזדנירּב לאכימ + ,7
 רעײז ןיא --- "הסדהו הּכלמ , ,48--68 ,,"רענָאיל
 זועמ , ,112 -- 87  ,ןַאמָצר רעשירָאטסיה רענייפ

 השמ 'ר קורד ,"לעזניא עטסיװ איד רעדָא םיה

 ן"ט ןופ טכַאנ איד, ,40--64 ,ףארגָאפיט לאוי

 רעד רעדָא חדנה , ,40 --907 ,ץַארקנעזָאר ,"ולסּכ

 .ידָאמ רעיינ ןייא, ,46--56 ,"ןהָאז רנעשױטשרַאֿפ
 ,48--68 ,"הריּתה םויס רעד, 22--68 ,"ךודיש רעשי
 ,ףארגָאּפיט .מ 'ר קורד ,"השודקה ץרא ירוּפס?

 .ָאּפיט קורד ,"סודרוה ירופס, } --63 םיִנָאנַא
 לעב ןואגהמ םירוּפס, ,48--62 ,םינָאנַא ,ףָארג

 . ,"ל'ו תוט םוי תיפסוּת רּבחמ

 טָאװ רָאּבאנ רעטסרע רעד 64--184  ,ץעזרָאװד
 .רָאפ ףעד , ,26--71 ,"1823 רהַאי םעד ןיא ראו

 יַארומ סלַא גנולהייצרע ערהַאװ ענייא---טסינציּפעט

 עשיוהטיל ערעזנוא רַאפ לעגיּפשנעטיז רעשיל
 רעטריקסַאמרַאפ רעד 78--88,  "(רעדניק) דנעגוי
 רעד , .,110--87 ,"רעלליש ךָאנ טיײֿבראעּב---טנַארּפ
 הנוגע איד עלעגייפ, ,40--70 ?לעגיּפש םיֹרוּפ
 ,ץ"מ ,"רעליש רעניּבַאר רערימָאטיז רעד דנוא

 ענענופעג סָאד רעדָא .גנילדניפ רעד ,+- ,5

 .ַאקָארַאמ םעד ןופ ךולפ רעד , ,62--75 ,"דניק
 ,40--74 ,"סורַאטלַא דוד 'ר רעניּבַאר ןעשינ

 :ףעפ ענייא , ,46--12 ,"תּבש ףױא טעלּפ רעד,

 קיד

 ,"רעטיּב בוט םֹוי טוג רעד

 .םהרבא קורד

 ךבס

 רעד רעדָא ןעורפ איד, ,48--72 ,"סענעיירד|
 רעד ןַאּפש ןיא (תומה ךאלמ) ליגנע סעדיוט |

 ױעד6 ,26--72 עשרַאװ ,=(ןעּבעל ןעכילזײה) עהע
 איד, ,52--64 ,עשראװ ,'בישטידרעב ןופ שורּפ
 .ַארומ ןײא רעדָא סעקיצסנירעטַאק עניילק ייוװצ

 ,56--14 ,"טײקראּבקנאד רעד דליב סעשיל

 רענװַאק יד, ,28--87 ,"ןציװ ךעלרעיירד ןעהעצ

 ,רוּפס ,"עכוטראק 74--48,  ,"(דיוג) עקירּב

 סָאד, 188 - ,"םילשורי תורוק) ,24-8
 ,80 ,55-:16 ,ץ"מ ,,ט 2 ,"דלַאװ ןיא דניק

 איד רעדָא עטעינסכא לעּב איד לעקניפ עזיור,

 עזײה ענײא , ,44--74 ,"רעטכָאט עכילריטַאננוא

 .רָאװטנַא טימ ןעגַארּפ ףוס םוצ) ?אקירפא ןיא
 דומחאמ רעטסײמ ץַאש רעד, ,48-:72 ,(ןצט
 ,90--71 ,"טײצלָאמ םיעיבש רעד , ,43--87 "טעמחא

 ןיא טקורדעג טשרעוצ) 44--74 ,ריּפט ,"ןכדש רעד

 דוש , ,(33 - 24 ,"גנוטייצ רעשידוי רעװעשרַאװ ,, רעד

 .נעלענעצַאק קורד ,"דרָאמ ןוא בור רעדָא חצרו
  ,ץ"מ ,"ןָאה רעצרַאװש רעד, ,44--80 ,ןעגיוב
 קורד ,'(שזיװסעג) סרה טדָאטש איד, ,21--8
 ---14 ,"רעטומפיטש איד , ,36--88 ,ץנארקנעזָאר
 ייצרע עשיזרעּפ ענײא לידײמ ףיטש יג 8
 / ,"םינכדש ןָא ךודיש רעד, ,20--76 ,ץ"מ ,"גבול

 ---77 ,"קינלעּבַארָאק רעד םולש , ,28--71/ ,רוּפס
 . תיעמש 'ר, ,20--84 ,ץ"מ ,"הבוזעו ןומלש , 8

 ,26--12 ,עשרַאװ
 ץנײמ ןופ רעניּבַאר רעד ןוּברַאּב ןועמש 'ר,
 ,44--74 ,'(םולח) םיוחט רעכַאפיײרד רעד רעדָא
 ,26 --66 ,ץצזרָאװד ,רוּפס ,"רערָאנש רעד,
 ,"ןוליא ןיא רוחּב םירָא רעציִצנַאי רעד עקּפעש

 .נעגייאּבײל אידר עדָא יײרעװַאלקש איד , ,40 2
 רעטעפ,) וָאטס רעשטיב טול טעּבױראעב ,"טפַאש
 ,67 ,56 ,413/--68 ,.ט2 ,המדקה א טימ ,("םָאט
 -ַאֹב ןענײז קרעװ עטקורדעג ערעדנא ענײז ןופ
 ןיסיוהג םעד ןופ ...דיגמ רעד עלעגייפ, !טנצק
 -נערעּב 'א ןיטנערעלעג ןעטמהירעּב טלעװ נוא

 ירעפ ץיײט עשעדיא ןיא טצעז רעביא ,ןייטש

 ביל אוצ טרעדנעיגמוא סָאװטע ןייא נוא ,טצריק
 ":סָאג רעטיוט רעד , ,44--68 ,?טיײקגידנעטשנַא

 .יצרע עשילַארומ רעדָא רסומ "רופס, )1869(. 
 .רעּבױר--עטײװצ איד תידוהי, ,(1805) "ןעגנול
 "ןאטלוס רעשידוי רעד, ,(42--74) "עטכישעג
 רעד )181/6(,  "ןיס עקשטַאדלָאס רעד, ,(1874)

 "רעטירד רעד ןָאעלָאּפַאנ ןוא רעגידיירפ רעשידיא

 ,(1889) ןאמָאר רעשירָאטסיה --"ַאינעגוװע ,.,(1877)
 הרעּביא ,לײט 8 ןיא ןאמָאר -- "ןאטלוס רעד,
 ,(1898 ,םָאר ,ענליװ)  ןרָאב ,פ ןופ
 בוא עקטָאמ רעדירּב עכײלגנוא אײװצ איד
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 ,לֵאקַאּב ָאּפעד---עלעמולש יר 6113 ,?עקשרעה

 ,0 ,עדנַאװעל ןופ גנוצעזרעּביא) "ווָארַאװָאט

 ;(1874) "ןוח רעד, ,(1886 "עקנימ ענייש איד,

 ,(1864 ץ"מ) "יבצ יתּבשע

 יעװ סע--הניגע רעדָארב יד ענימ עדלָאג רעדָא

 איװ ,ןײטשרעפ ןעיורפ ערזנוא ריא ךרוד ןיר
 יװ .;ןײגעּב טלעװ רעד ןיא ךיז ןעפראד אייז
 ןעלָאז ייז יװ נוא ,ןעריגער זיוה ריא ןעלָאז ײז
 סָאד נוא ,ןעריפ ףיױא רדניק גוא ןאמ טימ ךיז
 רַאפ עלײה ענײא .רונ זיא גנוריצ נוא ץוּפ רעד
 טָאד ןייז ףרַאד ןעדיא זנוא אייּב סָאד נוא גנוריא

 ,םינָאנַא) "ןעדירֿפ זה רעד רוג קילג עטכער

 ,"ניצ איד נוא סעקניצ רזוע, ,(1805 ,עגליוו

 לאמימ ,(1881) "טולּב עגנוי איד , ,(1868) ענליוו
 ,"םעל לוק, ןופ רָאטקאדער רעד ,ןָאטניקדָאר יול
 ענהעש איד, :םרָאפכוּב ןיא ןבעגעגסיורא טָאה

 .כישעג עשירָאטסיה ענײא ,עטײװצ איד ענעלײה
 *קנַארפ ןיא רעניּבָאקאי רעד טײצ רעד סיוא עט
 רעד טימ טריסַאּפ טָאה עכלעו ,1709 ךײר

 טדאטש רעד ןיא ענעלעה רעשיויא רעגיּכָא
 קיײא רעּבײרש ןעטמהירעּב םעד ןופ .סערנגאל
 ,"לוקה , לש סופדב ,ט"מרּת ,קרָאױנ) ,"קיז ריאמ
 ןרעװ גָאלַאטַאק סנגיוּבנעלענעצאק ןיא ,(48 ןיז
 רעד, ,"ןמה רעשיטּפיגע רעד, :טנָאמרעד ךיוא

 ,"טַאנגַאמ רעשינלָאּפ רעד, ,"'סחוימ רעטסוּפ

 ,"ץנירּפ רעשלַאפ רעד,

 ,"רעגעווש ייװצ , ,"עּביל
 ירֲאפ ןופ גנולײצרעד ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא קיד

 "רעריזַאסַאּפ רעמעדָא רעד , ןבעל ןשילגנע ןקיטײצ

 ךיוא ךיז טָאה ,ןלָאדקענא ןוא ןציװ ירא ןוא
 יח ,"טַאלּבסקלָאֿפ ןעשידויע ןיא טקילײטַאּב ךיוא

 ךיוא טגנערב המישר רעטנָאמרעד ןייז ןיא יקסנול
 ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןדייבתּכ סקיד ןופ ןעלטיט יד

 =יפַארגָאנטע-שירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ ייזומ ןיא
 עכלעוו ןופ ,יקסי--נַא.ש ןופ "א טפאשלעזעג רעש

 *עג טכעלטגפעראפ טינ לָאמנײק זיא לײט רעשביה א

 :יװ ןרָאװ

 ,קורד סלַא סע טנָאמרעד אדנל) רוּפיס ,"ןעּבעל

 ןייא גוא דנעזיוט , ;("קדצירג} השעמ יד ךיוא יוװ
 --?טסַאגרעטױט דעד , ,ןעגנולייצרע עשיּבַארַא--טכַאנ
 = --קדצ רג השעמ , ,רוּפיס--?ָאדארָאדלע ריאמ ; ,רוֿפיס
 / "יקצָאטָאּפ ףַארג קדצ רג רענליװ ןופ עטכישעג איד
 ,(/ ,1913 "טלעװ רעשידוי רעד ןיא טקורדעג)

 .,רוּפיט--?רעריטרָאּפסנַארט רעד גוא לַאקסיפ רעד

 יעג עשידיא ײװצ ןעשיװצ גנוכיילגרַאפ ענייא

 עגיציװ ,ןעגנולייצרע עצרוק / 1100 זי ,"סעדניימ

 רבק א ףיוא הבצמ עשינבר איד ,"ןעטכישעג
 ץײט רעײנ א---הרוּתה רצוא, ,"רעדיינש ַא ןופ

 סעקרעמערק .אידע

 ןכעליועזייק

 עיּפָאטוא+ :לזניא עשידיי  ןימ א

 ןשיװצ ךערּפשעג רעד זיא קרעװ ןקיזָאד םעד ןיא .

 ,ליּכשמ א םענײא ןוא רכחמ םעד)

 / עגידנירָאג איװצ איד,
  טָאה "םעל לוקע ןיא

 .עגיבײא סָאד -- םיחצנה םייחה,
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 רעד , ,'יחיו תישארב תורדס איד ףיא שמוח
 .רעביא ַא--*עּפולעּפוצ הליהק רעד ןופ .קיצרַאּבזיא

 הגר לוק רופיס סרעבָאלטָאג .ּב ,ַא ןופ גנוצעז

 . ףָאנ ןוא "(בנג) ביד רעלעדײא רעד, ,"העושיו
 -- --אידבוע 'ר ארונטרּב רעד , ,ןעגנולײצרעד עניילק
 רבד  ,"לארשייץרא ןייק העיסנ ןייז ןופ רוּפיס ַא
 ןיפ הקּתעה א -- "תוכאלמ ילעב איד רעדָא וּתעב

 ײז זַא ,תוכאלמיילעב ןגעװ זאקוא
 ךױא טָאה קיד ,דנאלסור ןיא ןעניואװ ןגעמ
 ןוא תתנמףּברק םעד שידײ ףיוא טצעזעגרעביא

 ןעװעג רֹּחִמ ןּבָאה ךיוא לָאז רע זא ,ארבסַא
 .,סקיד רייבתּכ א ךיוא טנָאמרעד רעגינ ,תוניחּת
 --ע קיליױוטַאק טָאטש יד ןּבירׂשַאּב זיא סע ואוו

 שיטסירעטקַארַאכ)

 .,רעניּבַאר ַא
 יגײא רעד טַײז ריא.ע :ןקיד וצ טגָאז רעכלעװ
 / ףעזנוא טריזיליוװיצ ,טרהעלעּב רהיא סָאװ רעגיצ
 ןוא ןעכדעמ ןוא ןעיורפ רָאנ טינ טלעװ עשידיא

 יאלק ערעסעּב יד טסבלעז ,ןיינ ,ןעשנעמ עטסָארּפ
 טָאה קיד .("..,םיליּכשמ ןוא םידמול ,ןעשנעמ ןעס|

 שררמל םירואּבע :דייבתּכ ןיא טזָאלעגרעּביא ךיוא

 עשידומלּת ןופ גנולמַאז ַא--"וחילא תּפוח / ,"הּבר
 / ,ןכאז סקעז ,ףניפ ,ריפ ,יירד ןגעװ - םירמאמ

 . "טניפ ה"בקה טָאה ןכַאז ײרד, ,לשמל יװ
 . ףיוא טעּברַאעג קיד טָאה אדנל טול ,וויזַאא
 / ,רומלּת ןופ ןבילקעג ,"םילמ רצואפ קרעװ א
  צץשיערּבעה ןייר יד "זאא םיטוקלי ,םישרדמ
 "עקיטײג טימ ךַארּפש יד ןרעכײרַאּב וצ ,ןקורדסיוא
 רעד .ךנּת ןיא ָאטינ ןענייז סָאװ ,רעטרעװ עיינ
 .טַאר רעּב רומלּת ןוֿפ רָאטַאטנעמָאק רעטמירַאּב

 סקיד לאירבנג ןעװעג זיא םעדייא ןייז סָאװ -,רענ

 סקיד טצינעגסיוא בגא טָאה ,רָאזיװָארּפַא ,ןוז
 שרדמ ףױא ךעלטשּפ ןיא םיטשּפ ענעגירשרַאפ
 שבתֹּכ רעד--,ךנּת ןופ םיקֹוסּפ עתעװש ףיוא ןוא
 התיה רשא הלהבה, רוּפס ןשיערּבעה ןַײז ןופ די

 ףסּכ ןיא רבחמה יתאמ ה"צקת תנשּב סרהה ריב
 "הריבה אנליװ ידילימ ("תוינע תכסמ, רמולכ)
 "רבעהא ןיא טכעלטנפעראפ גרוּבזניג לואש טָאה

 תנשּב "הלהּבה תורוקלא ריפניירא
 טקוױדעגּפָא קיד סע טָאה שידײי ףױא) ה"צקת

 ךס א ןּבָאה ,טגָאזעג יװ---,("סרה טָאטש יד, ט"א
 . !סעגָאלֿפױא עקינײא ןטלַאהעגסױא סקיד ךעלכיּב

 ינעעג ןקורדרעּביא םיײב עכנַאמ ןענַײז ייּברעד
 .טָאה סקיד ןבַאגסױא עטצעל יד ,ןרָאװעג טרעד
 ירָאפ ןסיורג ןיא טקורדעג ןיוש סָאר עמריפ יד
 . ף"מש ןופ ןענַאמָאר יד ןופ רעגייטש ןפיוא טַאמ
 .בֹוּב רעגליװ םעד ןופ גנוליטטימ א טױל ,דנַא .א |



33 

 םָאר עמריפ יד לָאז ,ןגיובנעלענעצאק רעלדנעה

 ךעלכיּב ענײלק רעטרעדנוה עלא טפיוקרַאפ ןּבָאה
 ירַאװ עטנַאקַאּב טציא יד ןוֿפ רעטָאפ םעד סקיד
 על רעדירב רעגעלרַאֿפ ןוא רעלדנעהכוּב רעוװעש
 ימָא טָאה קרעװ ערעטערג יד ןוא ,ןײטשּפעיןיװ
 טקורדעגרעּביא רעּבַא ,ןגױּבנעלענעצַאק טֿפױקעג
 ,טינ רעמ ןיש ײז ןעמ טָאה
 ענרעדָאמ א ןּבעגוצסױרַא ,רענעגנולעג ןייק טיג
 זיא "קרעװ ענעבילקעג, סקיד ןופ עּבאגסיֹוא
 טימ ,קרעבערש ,ש ג"פ ןופ ןרָאװעג טכאמעג
 --וב 1 ,1922 ,עשראװ) לע--ק .ד ןֹופ המדקה א

 . ןיא םיחרוא יד, ,"לעדנער סָאד , ,"ןײלַא לקיצייז ,

 ןועמש 'ר רעדָא שינעירדרַאפ ַא, ,"קָאשעשטַארוד

 עיַאמׂש , ,"עטייוצ יד תידוהי,---.ּב 1| ;?רעצניג

 רעדָא רענָאבאלש לעדוי, ,"רעטעּב בוטימוייטוג
 ,("דניק ענענופעג סָאד/ ,"עקנימ ענײש יד

 זיא ליטסירסומ ןשידיי ןלענָאיצידארט סקיד רַאֿפ

 ןילק ןײז ןופ רעש רעד שיטסיװעטקַארַאכ רעײז

 רפסא ֹוזַא זיא שאד--הניּב ירמא ףפסא עלעכיּב
 ירבד נוא רסומ ירבד ללוּכ ךיז ןיא זיא שאוו

 םירמאמ עצרוק ןיא ,םירקי םירּפס נוא המכח
 ׂשצ .,םיראופמ םירפס ןופ טקולמ ןעייײז שאו
 יײז אײז לײװ ,ןיזעליג ׂשְבלעזַא רענײק ךָאנ טָאה

 ,ןיועװיג טקורדיג טינ ךָאנ ןענ
 "יװקרע איײז טימ ךיז טעװ ןיקילּברע רונ איז

 "יב סענײלק ןקיזָאד םעד וצ המדקה יד }"ןיק

 םולש ,םלוע תוכולהתע רעּביא ןצנעטנעס עלעכ

 טימ ןָא ךיז טבײה װ"זאא "םדא תגהנה ,תיבה
 יז ןופ ;ןעמַארג ןיא "סענעטעה עניילק ענייא,
 תוקתעה ןײרַא ָאד ןעמוק ןעמַארג ערעדנַא ענ
 .קנארפ) לעקנירפ ןימינּב ףיוא עיפַאטיּפע ַא ןופ

 ךיוא טנָאמרעד קיד .ארזע ןבא ןופ ןוא (ןיל
 זיא} סָאװ ,(1864) "רשוי ירבד; לקרעװ ַא סנײז

 ןעיורפ ערעזנוא ,רענעק ךס א ןופ טמהירַאּב טטכעה
 רונ זיא אײז רַאפ ,טינ סע ןפיוק רעטכעט גוא
 ןא ןיא .."טיג רעטײװ גוא השעמ עּבָאּב א טוג

 רעד וצ גנודנעוו א ענייז ןיא ,רעדיוו טרָא רעדנַא

 .ןכאזיהלּכשה ןּבײרש זַא ,רע טקרעמאּב ,,ןירעזעל
 . .יטאנאפ יד ליּבסנַאמ יד רַאפ שדוקיןשל ףיוא
 'אב---שיטקַארּפ טינ ןעװעג יװ ײס טלָאװ רעק
 אפ קיטכיװ ןענייז סָאװ ,תומדקה עשיטסירעטקַאר
 ןעניפעג ,טקיד גנּוױשנָא טלעװ ןוא עיפַאױגָאיּב רעד
 ,"עקּפעש, :ענייז ךעלכיּב עקידנגלָאפ יד ןיא א"צ ךיז
 ,"טבינ טעטסָאר עפיל עטלא יד, ,"המקג עלעדייא אידפ
 ,"טייצלָאמ םיעבש רעד, ,"קיגלעּבַארַאק רעד םולש;
 טנעדוטש רעשעדיא רעד , ,"רמוש רעד עקסורָאב,

 יורק,ר רענעּפָאלטנַא רעד, ,"עקצינעמעסק ףעזוי |
 ןגעװ ,"בנג עטנא ,"רָאּפאנ רעטסרע רעד, ,"לעט)

 -ןווורּפ ַא

 טעװ שע רעו

?4 

 טָאה ןעמ, זַא ,קיד טקרעמַאב "עטיל ןיא ןעדוי איד,

 םעד ןיא שיליױּפ ןיא ןיצעז וצ רעּביא טגידריװעג ריא

 ,(1871) "רעדנעלַאק
 סקיד וויחּב ייווצ) 400--408 ז"ז ,'ב ,"תומושר}

 ,"ץילמה, ,אדנל ןמלקיהשמ ;(דנאלרוג הנוייםייח וצ
 ,?טּפשמ ס'רמש , ,ע"ש :"ןורּכז רפסע 124 ,ח"כרּת

 . ןופ עקרעװ עטסעּב יד ןיא תולד רעשידוי רעד, 4
 עגַאליײּב , רעד ןיא ,"רעללעטשטפירשיסקלָאפ ערעזנוא
 "נעלָאמס ,ל .י 140 ,1888 ,"טאלּבײסקלָאפ ןע'שידוי ם"וצ

 ןסינ=יבצ ;349 ,?/ ,"רחשה , ,"איסורב עסמ , ,ןיקס

 ללה 159-60 ,ג"נרת ,"הריפצה / ןיא ,ּבמָאלָאג
 ,"אנליװ ריע, ,10 ;18,ץילמ" ,רעדייגשנײטש חנ

 דוד ,ֿפָארּפ ןוז ןײז יב ,דייבתכ ןיא) 'ב 'ח

 ;27 ,ג"גרּת ,/ןילמה ,אזימרג הדוהי ; (דיגמ

 ;4 ,1903 ,1164 אק. 8004028 ןיא ,0. ת
 חול , ןוא "ףיסאה , ןיא ןגָאלָארקענ עצרוק ךיוא

 .+טָאלָאז ,ל ;111 ,"דגײר:זיױה , ,ד"נרּת ,"ףסאיחא
 קילג 8 רעדָא תוישעמ ןעגעװ השעמ א / ,ףָאק
 ןיא ,"רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד רעּביא

 ץנארק פיליפ ןופ ר"א ?רעגייצנא*טלָאטש םעד}

 --12 ז"ז ,1 ,1892 ,י"ב ,יקטנַאקרַאש םיורבא ןוא
 ןיא 10 1119 ,1903 ,"הפוצה , ,ןיניירג ,ר 3
 "רעכיּבנ ןיא טקורדעגרעּביא ,1922 ,י"נ ,,"גָאט7

 ,1} ,1905 ,"טפנוקוצ , ןיא ,ןיװטיל ,א ;"טלעוו
 ,ל ,י ר"ד ;"טפצשנעסיװ ןוא ןעּבעל , ב"מז ןוא
 10 ;1 ,1905 ,ב"טּפ ,"ןעבעל סָאד  ,רָאטנַאק

 "רעב י ,מ 114 ,1912 ,"טַאלּבנעכָאװ רענליװ

 ;103-9 זיז ,ׁש ,"םיבתּכ עשידוי ,יקסוועשטיד

 ,3 ,1 ,111--11 ,סקסנאעז0ס  ,ָאנריּפַאּה 5 ,א
 ,{ ,"תורוד עשירארעטיל ירד ,ןָארטיצ ל אש

 / {112--169 ז"ז ,{}{. ,רעניװ .ל ;27--3 זיז
 רעשידוי רעד ןופ עטכישעג יד ,סעניּפ .מ ר"ד
 יד, ,רעגינ יש ;146 --140 ,} ,"רוטַארעטיל
 --15 ן9 ,"ןירעזעל יד ןוא רוטַארעטיל עשידוי
 .ףיבתכו ד"מא 10 154 ,521 ,40-39 ,9 6
 ןוא 154 --- 140 ,ב ,"רבעה / ןיא ,"םירבעה
 ,"ןבעל עײנ סָאד  ןיא 10 ן'ב .,"רבעיחא,
 ,1922 "גָאט רעזנוא , ןיא ,ךיירנײװ .מ { 6 ,2

 ,1922 ,"טלעװײרעכיב ; ןיא טקורדעגרעּביא) 0
 "רָאטקַאדער ןייז ןוא יד ,מ .א, 14 1162 ,ז
 =לקעג / סקיד ןופ עּבאגסױא סלע--ק ,ד ןגעװ)
 / =-342 ,1922 ,"טלעוו:רעכיב , ןיא ("קרעװ ענעּב
 192 ,45--26 ,"טעװעג סָאד  ,יקצולירּפ חנ 0
 ,016 106. 12006ז4/גז ,עשניװ ןוא רעטניװ
 ןס16 ןט4ו800 64604- ,םיוּבנירג .מ 4 602-5
 ;/11 ,88 :1ש ,12 3 ,6 1116ז2ט1

 גוסט9צ ות ,ןָאסריװַאד לארשי ;"לארשי רצוא,
 686--84 ,1907 ,י"נ ,/6001911 1.1161241
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 -- (םענָאמ-םחנמ) ינָאמ שטַאנולד
 - +עטיל ןייז .ןילָאװ ,ןיטנַאטסנָאק-טלַא ןופ
 ןּבױהעגנָא רע טָאה טייקיטעט עשירַאר
 ,"ױשבמ=לוקח ןיא ןרָאי רעק:60 יד ףוס
 +=עפ ייר ַא טכעלטנפערַאפ טָאה רע ואוו

 ?יסח ַאװ יװ ,ןעלקיטרַא ןוא ןענָאטעיל

 ,(28 -- 24 ;1870) "הּכלמ הולמ עשיד

 +רע ךָאנ ןעגייווש--טכעלש זיא ןעדערײ
 ,1870) '"גנוטייציינז ,(31 ,1870) "רעג
 "סייוו נוא עדרָאמ ַא ןעּבירעגנַאװ = ,(48

 ?רעפ איד -- הצילמו לשמז ,(52 ,1870)

 ערהיא עלַא טימ רֹוטַאנ רעד ןופ גנושימ
 .רעטעּפש .ווז"ַאא (5 ,1872) ײןעטּפַאשנעגיײא

 ט"א ךוּב ַא טכעלטנסערַאפ רע טָאה

 ייֵליֹוּמ רעד רעדָא קינוהתה םלוע דעד

 טנעכיצעגסיוא ןייא -- ןנימ רֹּב רעש
 סכעלעװ גנולהעצרע שיריטַאס ךילערפ

 .עשָאמ 'ר קידצ רעשיליױּפ רעסיוועג רעד

 ןיכָאנ טצצי טלחעצרע קידרעּפעצוק ןִיק
 טָאה סָאװ ןעכַאז ענייז עלַא איד טיוט
 ָאד טרעהעג רעּביא נוא ןהעזעג רעּביא

 טייצ רעצנַאג רעד ןופ טלעװ רעד ףיוא

 טזָאליג ּפָארַא םיא טָאה ןעמ טייצ ןָא

 רעד ףיוא רעהַא ןוילעה םלוע םָנופ

 ןעײרד םורַא ָאד ךיז לָאז רע טלעװ
 לווייפ ןּבעגעגסױרַא) "והוּתה םלוע ןיפיוא

 ,יקסװַאדלָאמ
 גנומדיוו ַא טימ ,170 ןיז ,1875 ,וועשט

 .שיא ,רקיה ליּכשמז םעד ןעמַארג ןיא

 ןַאמטָאװ היעשי 'הומ חור רקיו תונובּת
 | עטרעטַאמעג ןופ ײרעדױלּפעג ַא -- (יי"נ

 ןוא םידיסח ןגעק טּפיוהרעד ,ךעלהמכח

 .ןיקצעניל ? י טכַאמעגכָאנ ,ןדיי עטוג
 ןייז ןעוועג וּתעשּב זיא רערעלוּפָאּפ ךָאנ |

 וצ -- הרוסמ טלעװ אידז ט"א גנולמַאז
 .,טערּבעשזעג ףיונ וצ ,ןעּבילקיג ןעמַאז
 רַאפ עטלַא ןיפ ,טעשטָאּפַאלקיג ףיונ וצ
 עפיט ,ןעדוי עטיטעיווצ רַאפ ,עטלעמיש'

 :ַאח עדליוו ערטסיּב ,תועד עשיטסיַאגע
 ףעטיז עטסיװ ערעטסניפ ,ןירעטקַארי

 ,(68 ז"יז ,עגַאלפױא עט:7 יד
 ןשירַארעטיל םוש ןייק טינ ןּבָאה קרעוו

 =ידְרַאֹּב ןופ םירפס:וכומ

 :ּפָאטשרַאפ ,ןעגנוניימ עגידכשוח ענמעיט
 .=רעטָאט עטנייטשרַאפ ,ּפעק עשרעיוּפ עט

 עניזָאלּבעג עשיטָאּפסעד .רעצרעה עש
 ,םינדמל עטּפָאטשיג עטצעגעג .םיריבג
 ,ןעטַארקַאטסירַא עטלַאק עשירַאנ עטסוּפ
 - עליופ ,םידיסח עסייה עשיטַאנַאפ עדליוו
 .עניכָארקוצ ,ןעמַאד עגיטיילפמיא רַאפ

 סָאװ ,לכיּב סָאד ;"סעקּבירד עטינַאיװַאּפ
 =ַאּפ ןוא ךעלהמכח ,ןציוו טימ לופ זיא
 ,עּבָארג ןוא עזָאלקַאמשעג טּפָא ,סעידָאר
 ןרָאװעג טקורדעגרעּביא לָאמ ךס ַא זיא
 עשרַאװ ןיא סױרַא 1895 ןיא זיא יױזַא)

 עדייב

 טימ ךיר רעייז ןענייז ועּבָא ,טרעוו
 רענילָאװ ןופ ןעגנודנעוו ןוא רעטרעוו
 זיא ןכַאז ערעדנַא ענייז ןופ .שידיי

 - +רעװ רעגידעכַאל רעדח :טנַאקַאּב ךָאנ

 טָאה ,(1883 ,גרעּבמעל) -- ""רעגָאזלעט

 ןיא קרעװ ג קינײא ךיוא טזָאלעגרעּביא

 רַאפ ךיז טָאה ייז ןופ סנייא ;די-בתּכ

 ,ןַאמרעקוצ 'ה ייּב ןענופעג המחלמ רעד

 רעגעלרַאפ רעװעשרַאװ ם:ד ןופ ןוזַא

 + ץנעדנַאפסערָאק ַא - .ןַאמרעקוצ טהרבא |

 ךיא ןעוועג טקורדעג ךיוא זיא .ד ןופ

 ,22 ,1882 ,"טַאלּבסקלָאפ ,דויי
 ס--ע"ש ןיא ,(ע"ש) רעסערפרעכיּב ןָאמָאלָאס

 355 -- 353 זײז ,| ,"קטטָאילּביּבסקלָאפ רעשידוי ,

 -- 1813 110|23 ץנַארפ שטילעד
 =סואוװַאּב ,גיצּפייל ןיא ,ּבעג (0 4/ווו

 -ֿפָא רעשידיײ ןופ טינ ,טסִיַארּבעה רעט

 ןיז רַאפ םיא טָאהמ םגה ,גנומַאטש

 רעשידומלּת רעד ןיא תואיקּב טיורג

 ןייז רַאפ ןוא רוטַארעטיל דעשינּבר ןוא

 ןפרַאש ןייז רַאפ ,ןדיי טימ ןריזיטַאּפמיס

 לייט ,םזיטימעסיטנַא ןגעק ןטערטסױרַא

 ןייז טעמּכ .ןדיי ַא רַאפ ןעמונעגנָא לָאמ

 . ,גיצפיל ןיא טכַארּברַאפ ןּבעל ץנַאג

 ?עפָארּפ ןעוועג 1867 טניז זיא רע ואוו

 1080= םעד טעדנירגעג 1886 ןוא רָאס



 8 | טנאמעד -- שטילעד 0 797

 "וצ טיג) {ט?טחו ןט0ג!סטזנ 1261149סװ14מטזװ

 טוטיטסניא ןכעלנע םעד טימ ןשימפיונ
 טימ ןדיי יד ןענעקַאּב וצ (ןילרעּב ןיא
 ?וצ טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה ,םוטנטסירק
 םעד (ןָאסדניקלַאז) ס"עי טימ ןעמַאז
 טָאה ןוא שיערּבעה ףיוא "השדחה תירּבײ
 ןטסנידרַאפ ערעייהעגמוא ןּברָאװרעד ךיז

 :יֵל ,ץיגָאלָאלפ רעשִיערּבעה רעד רַאּפ
 ןוא קיטירק-לּביּב ,עטכישעג:רוטַארעט

 /טז קרעװטּפיוה ןייז ןיא .קיטעגעזקע
6 140190060 /06 1646810016) (1836) 

 ?שידייא רעד 82--80 ז"ז יד רע טעמדיוו
 ,רוטַארעטיל רעשטייד
 ,שטייד ןייר ןיא טיג ןּבירשעג ,תמא
 ,ךַארּפשגנַאגמוא רעשידיי רעד ןיא רָאנ
 ,עשירװַאמ ,עשיערּכעה ןופ זיא סָאװ

 =דנורג עשִיעּפָאריײא:ןופצ ןוא עשינַאמָאר

 .ןיא ןרָאװעג ןצלָאמשעגפיונוצ ןפָאטש

 ,"םזינַאגרָא ןכעלרעדנואוו ַא

 ה"כ-- 1830 םויֵא) ףלָאװ טנאמעד
 :חרזמ ,לָאּפָאנרַאט ןיא ,ּבעֶג (1897 ירשּת
 :יֿמַאפ רעמערַא ןַא ןיא ,עיצילַאג

 רעד ןיא ןסקַאװעגסױא ןיא = ,עיל
 סיורג טימ ןוא לרעּפ ףסוי ןופ הביבס
 :טסּבלעז טימ ןּבעגעגּפָא ךיז הדמתה
 רַאפרַאש ַא ןעװעג זיא רע ,גנודליב
 לדיפ טליּפשעג ןייש רעייז טָאה ,קדקדמ
 ןיא העידי עקרַאטש ַא טַאהעג ללכּב ןוא
 רערעל ןעװעג רע זיא רָאי 6 .קיזומ
 ,לָאּפָאנרַאט ןיא לוש-לרעפ:ףסוי רעד ןיא
 :עגנייא רע זיא ,1855 םורַא ,ךָאנרעד
 ןיא זיא ןוא ,דָארּב ןייק ןרָאװעג ןדַאל
 42 ןעוװעג לֹוש רעשידיי רעקיטרָא רעד
 ,עיפַארגילַאק ,שילױוּפ ןופ רערעל ראו

 ?עג טָאה .ד .גנַאועג ןוא ,ןענעכיײצ
 ,שטיײד ןיא םיריש טּפיוהרעד ,ןּבירש
 :ַאּבַא טימ רעּבָא ,שיערּבעה ןוא שיליוּפ
 טָאה ,שידיי ןיא --- טפַאשּביל רערעדנוז
 ןעגנוצעזרעּביא טימ ןעמונרַאפ ךיז ךיוא
 טסַאּפרַאפ טָאה ,ןכַארּפש עקיזָאד יד ןיא

 .,זיא עכלעוו
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 ךיוא ,ןשינעטער ,םילשמ ,תודיח ךס ַא
 ַאֿפ ַא ןוא "קינוּב:לּכ רעדײי עידעמָאק ַא
 :ןטרָאק לע ךורע ןחלוש רוצקח עידָאר
 ןוא ןושל סָאד טכַאמעגכָאנ ,"ןליּפש
 ויטּפשמ לכּב ךורע ןחלוש ןופ ןונגס םעד
 ,ווינע רעסיורג ַא ענטּב רעּבַא ,ויקודקדו
 ןוא ,םילּכה לא אֹּבחנַא ןעװעג דימּת
 טנעקעג טינ םיא ייּב ןעמ טָאה לָאמנייק
 .ײז ןכעלטנפערַאפ ןזָאל לָאז רע ,ןלעוּפ
 -רעּביא ןענייז סע עכלעוו ןופ ,ןכַאז ענ
  צכעלטע ףױא רי-בתכ ןיא ןּבילּבעג
 רעד) ןיז ענייז ייּב ,דנעּב עקרַאטש
 רעד ,רעקײטּפַא ןַא ןועמש -- רערעטלע
 =ילימ רעשיכיירטסע ןַא ףסוי---רערעגניי
 טינ ןיש ןּבעל סָאװ ,(רָאטקָאד:רעט
 טציא ךיז ןעניפעג סע ואוו ןוא ,רעמ
 .לנייֵא ,טסואווַאּב טינ זיא ,םיבתּכ ענייז
 ?מעל םייּב ָאד ןענייז ס--ד ןכַאז עק
 ּפעשטערּפ רָאדיסיא 'ה ליּכשמ רעגרעּב
 יד ןעקנַאדרַאפ וצ ךיוא רימ ןּבָאה םיא)
 ,לשמל יװ ,(.ד ןגעו תועידי עקיזָאד
 ןעמַארג עשידיי ןיא עקסערָאמוה ןַײז
 תוברוחא ט"א שִיערּבעה ןיא החיתּפַא טימ
 ;ױזַא ןָא ךיז טּבייה סָאװ ,"םלעח

 ' ,ןרעה וטסליוו הלּפמ טדָארּב ןופ
 + דנורג וצ ןעגנַאגעג זיא טָאטש עמערָא יד יו

 ףרעטשעצ ןוטעג לדנַאה רעזנוא טָאה'מ יו
 !דנֹוצַא ןלײצרעד ריד ךיא לָאז
 עירעלַאכ עסיורג יד זַא ,טײצ רעד ןיא ןיוש
 ,טואװ טימ סָאגלוש רעד ןיא טשרעהעג טָאה
 ,הירּב רעניײּפ רעד ,יתמא-לעּב רעד זַא ,טלָאמעד

 ;טָאטש יד ןגרָאזרַאֿפ וצ ןּביהעגנָא טָאה

 ,הפרש רעסיורג רעטשרע רעד ךָאנ ןיוש |
 ,טָארקנַאּב טכַאמעג טָאה רעלימַאג זַא |

 --הפגמַא ןעוועג זיא םירחוס יד ףיוא זַא ,טלָאמעד

 . +רָארּב ןופ ןפױלטנַא וצ ןעװעג טייצ ןיוש זיא |
 .ףואצוה ףיוא טַאהעג ךָאנ םלוע רעד טָאה טלָאמער
 } גנידלא רָאג ןריפסיוא טנעקעג רָאנ טַאה ןוא
 טָאהעג *עדָארּבַא ןיא ךָאנ ןעמ טָאה טלָאמעד

 ,תועט א יי -
 ,הירּבַא חַאּפ ןטלַאהעג םיא טָאה'מ | טיישעג

 ,קנילפ ןוא |

 ךיז ףיוא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,ריש ַא

 ףיוא טצירקעגסיוא זיא ,טיוט ןייז רַאפ
 | ,דָארּב ןיא הבצמ ןייז

| | (24) 
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 רדא א"י)  דוד-לאוו - רעציּבכעד
 ,עקָארק ןיא .ּבעג 1924 30/ןץ--1886 |
 .,,ד והילא-סחנּפ 'ר ברה ,רעטָאפ ןייז

 בא רעװעקַארק ןופ םוקמיאלממ רעד
 ,פ ןֹופ םיא ףיוא גָאלָארקענ ַא) ןיד:תיּב

 ,(ּב"ּפרּת בא ,"הריפצהק ןיא ןייטשטעװ ,ה |

 .עזעיגילער גנערטש ַא ןּבעגעג םיא טָאה
 ןוא םכח:דימלּת סלַא טמשעג ,גנויצרעד
 הארוה?רּתה ַא ןעמוקַאּב רָאי 18 וצ ,ףירח
 :גוא ,ןייד ןרעוו טלַאזעג רָאי 20 וצ ןֹוא
 :ורּב ןרעגנִיי ןייז ןופ העּפשה רעד רעט
 טימ גנורירַאּב ןיא ןעמוקעג ,חסּפ ,רעד
 ךיז ,גנוגעװַאּב:רעטעּברַא רעשידיי רעד

 .ףעכעלטלעוו טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא
 ןכיגניא ,ןכַארּפש עדמערפ ןוא גנודליּב
 טריסערעטניאחַאפ ךיז ,ערוטַאמ ןעמוקַאּב
 ;ַארעטיל ןוא ךַארּפש .רעשידיי רעד טימ

 :רעּביא עשידיי ףיוא טעּברַאעג ןוא רוט |
 ןופ סעידעגַארט יד) שיכירג ןופ ןעגנוצעז
 ןופ ,(רעמָאה ןופ ײעדַאיליא; ,סָאליכסױא
 :צימ ןופ "עיצַאיװָארּפמיא/ יד) שיליוּפ

 ןופ ןטענָאס/ ענייז ,021407 סעשטיוועק

 רעד װַאלסעלַאּבײ סיקסנַאיּפסיװ ,?םירק
 ,א (םירישה ריש) שִיערּבעה ןופ ,("רעגַאװ
 .זיולּב .טכעלטנפערַאפ עכלעוו ןופ = ,דנַא
 "ץיװש רעד ןיא; סיקצַאװַאלס שוילוי
 :עָאי לאוי פ"א (20 ז"ז ,1920 .,עקָארק)
 עלַא יײרטעג ןייז וצ קידנּבערטש ,ןָאל
 .רעסיורג רעקיזָאד רעד ןופ ןסנַאיג

 טינ ןפַאש טוװױּפעג ,ד טָאה ,עמעָאּפ
 2וס עיינ ךיוא רָאנ ,רעטרעװ עיינ רָאג
 טָאה רַאפרעד ןוא ,ןעגנודניּברַאפ:סקיפ

 זיולּב טרעװ ַא גנוצעזרעּביא עקיזָאד ידי
 --םיטתּכ עקינײא ןיא ,לַאירעטַאמ סלַא |

 ,ןטנַאסערעטניא ץנַאג ַא
 :ידיי ַא ףיוא טעּברַאעג טָאה ,ןגָאלַאליפ
 :גסיוו עטקַאזקע ןופ עיגָאלָאנימרעט רעש
 טיּבעג םעד ףיוא טזָאלעגרעּביא ןוא ןטּפַאש

 .שילױּפ ףיוא טצעזעגרעּביא ,לַאירעטַאמ |
  םיקס:נַא ןַאמסרעטָאר .י טימ ןעמַאזוצ

 ,טַײהקנַארק

  רַאֿפ טרפּב'

 | טקורדעג ךיוא טָאה .(1922 ,עקַארק) ײקוּבידז -

 / ןופ טּפיוהרעד ,ןעגנוצעזרעּביא עקינייא
 ,ןענַאגרָא עשיטסי:צ"ּפ יד ןיא ,שיכירג
 טָאה "דנוּבח ןופ דילגטימ סלַא רעטעּפש
 טריפעג ןוא ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאהעג רע
 רֶע ואו ,עקָארק ןיא ןסױוקרעטעּברַא
 ;עס ןעװעג ךױא טיײצ עסיוועג ַא זיא
 רע .רַאנימעס-רעניּבַאר ןופ רַאטערק
 / רעקירעיגנַאל ַא ךָאנ ןּברָאטשעג ויא

 ,קעלַאפ .א ;1921 ,"טלעװ עַײנ יד, ,לאינד
 ןגעוו) 1921 ,אסשץ 10216001/4 רעװעקָארק ןיא |

 /יעג "ץ"װש רעד ןיא , ןופ גנוצעזרעּביא רעד
 ,"גנוטײצסקלָאֿפ רעזנוא , ןיא גָאלָארק

 .(מלמ  ןָאמָאלָאס רעציּבמעד
 ןיא .בעג ( . 1888-=  29|א)

 .טסואווַאּב םעד ןופ לקינייא ןַא ,עקָארק
 - ?םייח 'ר רעקירָאטסיה ןוא בר רעװעקָארק
 רעשידיי ןיא ןּבעגעגסױרַא טָאה ,ד ןתנ
 תויתוא עשינײטַאל טימ רעּבָא ,ךַארּפש
 ?סנעּבעלח יװ ,םיריש ןעגנולמַאז עקינייא
 ענערױלרַאפ, ,(1907 לעסַאק) "ןעגנַאלק
 עניימ ןופ/ ,(1910 ןילרעּב) "ןעטלעוו
 "ן:קלָאװװ ,(1911 טרופקנַארפ) "געט
 + "רעטעלּב עצרַאװשא ,(1912 ןּפרעװטנַא)

 - קרעװ ייר עצנַאג ַא ןוא ,(1913 ןילרעּב)
 ךיוא ,שידנעלָאה ןוא שטייד ןיא-עזָארּפ ןיא
 ןוא ןעגנולייצרעד ,םיריש טכעלטנפערַאּפ
 ענעדיײשרַאֿפ ןיא ןעלקיטרַא עשיטירק
  ףטייצ עשידנעלַאה ןוא עשטייד ,עשידיי
 טפעה :למַאז ַא ןּבעגעגסױרַא ,,ןטפירש
 ַא ןעװעג ,06 0960 שטייד ןיא

  ?רעב ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש
 ןופ עקיניא ,דנַא ,א ץסזש2ז/5 רעניל
 ןיא טצעזעגרעּביא ןענייז ןכַאז ענייז

 ןוא שיזיוצנַארפ ןוא שירַאגנוא ,שיליוּפ
 ןענישרע ןעניז םיא ןגעװ ןעלקיטרַא
 :שידי ןוא עשטייד ענעדיישרעפ ןיא
 .תויתוא עשידיי ןיא ,ןטפירשטייצ עשטייד
 .ג"פ) יןטייצ ענעגנולקרַאפ, ט"א גנולמַאז ַא
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 טימ ,69 זיז ,1924 ,ןילרעּב ,ןַאמיינ סקַאמ
 עטכעלטנפערַאפ ענייז ןופ המישר ַא

 ,"רעדיל עלַאיצַאסװ/ טלַאהטנַא סָאװ ,(קרעוו
 ,"רעדיל עגײמעגלַא, ןוא- ?רעדיל עשידייז
 ,רעגייטש ןשיריל ןשידָאמטלַא ןיא

 --9 רמועּב ג"ל) חסּפ רעציּבמעד
 ?ורּב ַא ,עקָארק ןיא .ּבעג ( |

 יד ןופ ױענײא ,ד דוד:לאוי ןופ רעד
 ;לַאיצָאס רעשידי רעד ןופ רעדנירג
 ,עיצילַאג ןיא יײטרױַאּפ רעשיטַארקַאמעד
 ?לַאיצָאס/ ןיא טעּברַאעגטימ 1908 טניז

 :קַאדער ךיוא 1919 ןכלעוו ,"טַארקָאמעד
 ,עיגלעּב ןיא טּבעלעג 14--1908 ,טריטי
 ?טסע רעד ןיא טנידעג ,ןַאדנַאל ,ץייווש

 טצעזַאּב ךיז רעטעּפש ;ײמרַא רעשיכייר
 ןופ רָאטקעריד סלַא עקָארק ןיא רעדיוו
 עקיטכיו ַא טליּפשעג ,זױהסלדנַאה ַא
 םעד ןופ גנוקינייארַאפ רעד ייּב עלַאר
 רעד ןיא ,עיצילַאג ןוא ןלױּפ ןופ ידנוב;
 יה סלַא ,עיצילַאג ןיא גנוגעװַאּב?טנגוי
 רענייא ןעוועג שידיי רַאפ רעּפמעק רעס
 :לעזעג:לוש רעד ןופ רעדנירג יד ןופ
 גײטַאּב ךיז ."רעדניק ערעזנואק טּכַאש
 .,,דגַא ,א "ןעגַארפסנעּבעלא יד ןיא טקיל
 ,לעװַאּפ ,חסּפ ּפ"א ךיוא

 --1888 9/|) שרעה-ריאמ עלכַארד
 . טייצ עצרוק ַא ,קסירּב ןיא ּבעג ( |

 ,םותי ַא ןּבילּבעג ירפ ,רדח ןיא טנרעלעג
 רעד ןיא ןוא םיבורק ייּב טרעגלַאוועג ךיז
 רעד ייּב ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ,דמערפ
 קעװַא רָאי 12 וצ ,עקָארק ןיא רעטומ
 טעּברַאעג רעטעּפש ,רעדניּכניא ןַא ֹוצ
 :עג 13--1909 ,קירּבַאפנטױרעװנָאק ַא ןיא
  ףערעל ןזעוועג ןַאד ,רעטילימ ןיא טניד
 רעשידי רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא
 ,1923 ויב לָאּנסערעט ןיא לושסקלָאפ
 2ָאסו רעגרעּבמעל ןיא רעדיל טקורדעג
 ;גולייצרעד ןוא ,1909 ,"טַארקָאמעדלָאיצ
 ,יסעיינז ןעגנוטייצ רעװעשרַאװ יד ןיא ןעג

 ,וטנעמָאמח  ,"טנייהח - ,"דניירפוז ,2
 / ָאּפװ יד טריטקַאדער 1923 180 טניז
 טשרעוצ) קסירּב ןיא "עמיטש רעסעיל
 לָאמ יײװצ 1924 20ןװִש ןופ ,ךעלטנכעוו

 ןרעמונ 10 ךיוא ןּבעגעגסױרַא ,(ךָאװ ַא
 ,ןבעל רעסעילָאּפ; טַאלצנכָאװ ַא ןופ
 טכעלטנפערַאפ ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןיא
 :קיטרַא עכעלטּפַאשלעזעג:שיטילָאּפ ךיוא
 ,02164 פ"א ןעל

 --. 1888 18/21ו) עיליצ ןיקּפַארד
 ?סייוו ,קסיורּבָאּב ןיא .ּבעג ( |

 - ,ןיוועל הנוי:ףסוי ,רעטָאפ ריא .דנַאלסור
 ןופ ןברָאטשעג גנוי זיא ,רחוס:דלַאװ ַא
 .רעד ;טכוזדניווש
 .גוא ןרָאװעג ןגיוצ
 החגשה רעד רעט
 ,רעטומ ריא ןופ
 ?עזעגנָא רעד ןופ

 עילימַאּפ רענע
  =ָעג ,ץעדָאלָאג
 לושַא ןיא טנרעל
 ןוא קסיורּבָאּב ןיא
 עיזַאנמיג רעװָאקביזָאװָאנ רעד ןיא ןַאד
 - יא ןירערעל ַא ןזעוועג ןקידנע ןכָאנ ןוא
 / =ירּפ ןּבעגעג ךיוא ,לוש רעװעשרַאװ ַא
  יקנעב סיוא רעּבָא ,סעיצקעל עטַאװ
 רעקיצנייא ןוא ןעמַאמ רעד ךָאנ טפַאש

 ,קסױרּבָאּב ןייק ןעמוקעגקירוצ רעטסעווש
 ןקיטפניק ריא טימ טנעקַאּב ךיז ואוו

 רעּביא טָאה רעכלעוו ,.ד היעמש ,ןַאמ
 .ןייק ןפולטנַא טזומעג םיאטח עשיטילָאּפ
 עיליצ ךיוא זיא 1912 ןוא ,עקירעמַא
 .ןצניהַא ןעמוקעג ןוז םעניילק ריא טימ
 ;ור ןיא ןּבירשעג רעדיל עטשרע עריא
 14 ןופ ,דניק קירָאינעצ סלַא ךָאנ שיס
 רעטנוא ןַאד ,טרעהעגפיוא רָאי 17 זיּב
 ןיסענג ,1 .א סָאװ ,םשור ןקרַאטש םעד -

 יעגנָא רעדיװ ,טכַאמעג ריא ףיוא טָאה
 סריא טָאה ןיסענג ןוא ,ןּביירש וצ ןּביוה
 .שיערּבעה ףיוא טצעזעגרעּביא דיל ַא
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 ךיז רוטַארעטיל רעשידי רעד טימ
 ,עקירעמַא ןיא טְשרע טנעקַאּב לסיּבַא
 עקינייא שידיי ףיוא טצעזעגרעּביא 7

 .+עגנָא ןַאְד ןוא רעדיל עשיסור עריא
 רעדיל עלעניגירָא עטשרע עריא ןּבירש
 ןיא טריטויּבעד עכלעוו טימ ,שידיי ןיא
 ,י"טפנוקוצח ,יּבײהנָא ,יטלעוו רעיינ רעד
 לַאנרושז ןיא רעדיל טקורדעג רעטעּפש
 ,"ךיז ןיאח ,"ןעטפירשז 1919,  "עיזעָאּפײ

 ענייא זיא .ד .דנַא ןוא "גָאט? ןיא ךיוא |
 ,סנירעטכיד עשידיי עטסטּכַאנַאּב יד ןופ

 ןוא טייקטכע רעד טימ .סיוא ךיז טנכייצ .
 ,ליפעג ןופ טייקמיטניא

 (אּבא-םהרבא) רעטלַא ווָאנַאױרד
 ןיא ,ּבעג ( --1870 זומּת יז) -

 .רעטָאפ ןייז ואוו ,טנגעג רענליוו ,עיורד

 עדייזרעטלע ןייז ךיוא) בר ןעוועג זיא
 ןּבָאה עדייז ןוא
 2רָאי ַא טינ ריש
 / =נרַאפ טרעדנוה
 :אסּכ סָאד ןעמ
 ךיוא ןוא תונּברה
 ןיא בור  סָאד
 רעד ןופ ,(עיורד
 ןַא דִצ סרעטומ

 םעד ןופ לקינייא
 .=ייוו ןועמש 'רּב םייח 'ר לודג ןשידיסח
 ענייז ךיוא) ילעדינַאּפ ןיא בר ,רעל
 ,רעדירּב סעמַאמ רעד ,סרעטעפ ףניפ
 טנרעלעג ,(םינּבר ןעװעג עלַא ןענייז

 םייּב ךיוא ,םידמלמ עשלטעטש ייּב הרוּת
 קעװַא רָאי 17 וצ ,ןדייז ןוא רעטָאפ -

 :טירד טנרעלעג ואוו ,ןישזָאלָאװ  ןייק
 ןילרעּב ּביײל :שריה יר ייּב רָאי ןּבלַאה
 קישטײװָאלָאס םייח 'ר ןוא (ב"יצנה)
 'רָאי ּבלַאהַָא ןַאד ,(בר רעקסירּב רעטעּפש)
 ,.ּכֹוג רענװָאק ,יקשיּפוק ןיא טנרעלעג
 וָאכורּב ןהּכה בקעיײאּבא 'ר בר םייּב

 =וצ טנעָאצ ךיז ןוא ("בקעי לבח לעּב)
 ןקיטציא םעד ,ןוז ןייז טימ ןעגנַאגעגפיונ

 ,יקסוועשטידרעּב ,י מה

 =ֹורָּב ,מ .א רעלעטשטפירש ןשִיערּבעה
 ןיק ןרָאפעגקעװַא רָאי 21 וצ ,וָאכ
 +ינֹוא ןיא טרָאד ןרידוטש וצ עֶלסערּב

 - רעּבָא ,רַאנימעס-רעניּבַאר ןוא טעטיסרעוו
 ,הבישי רענישזָאלָאװ רעד ןופ רבח ןייז

 טנעדוטס ןַאד פ
 ?רעד טדערעגּפָא םיא טָיה ,עלסערּב ןיא
 טרעקעגקירוצ ךיז טָאה .ד ןוא ,ןֹופ
 ,רחסמ טימ ןעמונרַאפ ךיז ואוו ,םײהַא
 טנערּבעגּפָא טָאה'ס יו םעדכָאנ ,9
 'ואוו ,סעדָא ןייק קעװַא ,םָארקנזייא ןייז
 ראטערקעס סלַא ןרָאװעג טלעטשעגנָא
 עכלעו ,"ןויצ יבבוח לש דעוהק ןופ
 / ףיז ןַאד ,1905 זיּב ןעמונרַאפ עלעטש
 רַאטערקעס סלַא ענליװ ןיא טצעזַאּב
 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ

 .ק .צ ןופ דילגטימ ךָאנרעד ,דנַאלסור
 =ָער 1909 טגיז ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ
 ,"םלועה? ןַאגרָא ןשיטסינויצ ןופ רָאטקַאד
 ןייק טפירשטייצ רעד טימ רעּבירַא 2

 :כעמלופַאב המחלמ ביהנָא ןיא .,סעדָא
 טעטימָאק רעסעדָא םעד ןופ רעטקיט
 =םוארַאפ המחלמ רעד ןופ יד ןפלעה וצ
 ַא ןופ ךשמ ןיא טרוזַאּב ,ןדיי עטקילג
 ,עיּבַארַאסעצ ,עילָאדָאּפ ,עיצילַאג רָאי
 ףילגטימ עיצולָאװער רעד תעשּב ,ןליוּפ
 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ
 =ץרא ןיא ןרָאי עטצעל 'ד ,ענִיַארקוא
 .עשירַארעטיל ןייז ןּבױהעגנָא ,לארשי

 ןָאטעילעפ ַא טימ 1890 ןיא ךָאג טייקיטעט

 ןּב רעטלַא) ד"גּבא כ"א ?ןילמהז ןיא
 +ײטַאּב ךיז ןָא ןַאד ןופ רע טָאה .(.ד לצעג

 =ייצ עשיערּבעה עטטנדײשרַאה יד ןיא טקיל

 .םעד ןֹופ ּב'הז ןוא ןלַאנױושז ,ןעגנוט

 רעדירּב יד ןופ ישא) "שדווה דיגמהז

 'ףיא ,"הפוקתהמ טלּביטש יב (סקיפ

 .,אלטער .ד ,בוד ,א ,ילמרכ ,א .אּבא פ"א

 .ףלא ,ןינירט .א ,םָאר .א ,רעלַאט ר"ד

 שיערבעה ףיוא טצעזעגרעביא ,,זנַא .א
 ,םיבנוכו ןּבעגעגסױרַא יקרעו סָאקנע ;לָארָאק |
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 ,סעדָא) "י"א בושיו ןויצ תּבח תודלוּתל
 :ויּבעד רע טָאה שידיי ןיא .וו"זַאא (9

 ,ךעלטעלּב = בוט 2 םוי סעצרּפ ןיא טריט |
 ןענָאטעילעפ עירעס ַא ןּבירשעג ךָאנרעד
 ַא ןופ ךעלטעלּבז ט"א "דויז םעד ןיא

 ,יערדאה דגבא ּפ"א "לעכיּבגָאט סרעמערק

 .י ,ר ּפ"א ךיוא -- ןענָאטעילעפ רַאּפ ַא
 "רדגיירפ; ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,קיש

 :עס ַא) ןיש ןוא ןַאמדיּפָאק רועלא פא
 העיסנ רעטשרע ןייז ןופ ווירּב עיר |

 עשידוי סָאדװ ןיא ,(1903 ,י"א ןייק
 ןצנַאגנניא ךיז ןָא ןַאד ןופ ,1906 ,"קלָאפ
 ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ
 ןופ עיצקעלַאק יד ןענעכער טינ בוא
 רעטרעװכירּפש עשידיי טרעדנוה רָאּפ ַא
 :רַאפ ןוא טלמַאזעג ,ןטרַאסנדער ןוא
 םייַּב=ייֵליִּבֹי יד ןיא םיא ןופ טכעלטנפע
 ענייז ,1912 "דניירפ םעדװ ןופ סעגַאל
 ןופ טיּבעג ןפיוא ןטעּברַא עקירעּביא
 ?טנפערַאפ ןיוש ןענייז רָאלקלָאפ ןשידיי
 יװצ יד ןיא שיערּבעה ןיא טכעל
 ,תונורכז:ירבדלח ּב"מז) "תומושרח דנעּב-
 2עג ,"לארשיּב רולקלופלו היפרגונתאל
 ,נ .ח טימ ןעמַאוצ .ד ןופ טעדנירג-

 ,סעדָא .ּב 1 ,יקצינכר .ח .י ןוא קילַאיּב
 ?בעה ןיא ,(1922 ,םילׂשורי ,ּב 11 ,:919

 החידּבה רפסח ,טעּברַא עטסקיטכיװ|
 עשידיי גנולמַאז עטסערג יד -- "דודחהו
 רעכעלדנירג ַא טימ ,לָאצ ןיא 1400 ,ןציוו
 ;1ײרַא סלַא ץיוו ןשידיי ןגעוו גנולדנַאהּפָא:
 .(1922 ,םילשורי) ריפ:

 ,"ינויצ ןוקיסקל,

 6 / == 1883) דוד קורד
 טנרעלעג ,עילַאגטַאל ,גרוּבציירק ןיא .ּבעג
 ,הטיחש ףיוא הלּבק ןעמוקַאּב ,תובישי ןיא
 רעכעלטלעװ וצ ןעמונעג ךיז ךָאנרעד
 :ַעגנָא טייקיטעט עשירַארעטיל - ,גנודליּב
 :ךול ןופ גנוצעזרעּביא רעד טימ ןּבױה
  :טנע:ןעעדיא? לקיטרַא סיקציווישק קיװ

 ,"גנוטייצ:לַאג

 עשידוי סָאד? סנעזייח .א ןיא) ייגנוהעטשי
 סימַאלעּב דרַאודע ןוא 1904 ,"טרָאװ
 "םורַא רהָאי טרעדנוה רעּביא? ןַאמָאר
 ןַאד .(1905 עשרַאװ ,"סערגָארּפז ג"פ)
 ןיירַא ,עשרַאװ ןייק עגיר ןופ ןעמוקעג
 גנוטײצגָאט רעטעדנירגעג:ײנ רעד ןיא
 ואוו ,יקצולירּפ יבצ ןופ ר"א "געװ רעדזח
 טוּורּפעג ,רָאי ןּבלַאהטרעדנָא טעּברַאעג
 עשידײ ַא רעצעז .צ .ש טימ ןדנירג
  םייח טימ ןוא װעשטידרַאּב ןיא גנוטייצ
 ןופ רעּבָא ,וועיק ןיא -- ןיקסנירעמעשט
 טזָאלעגסױא טשינרָאג ךיז טָאה ןווּורּפ יד
 ,עגיר ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןוא
 רעטעּברַאטימ סלַא ןײרַא ויא רע ואוו
 :ָאיצַאנ רעכעלגעט רעשידיי רעד ןיא

 ַא רעייז ןּבעגעגסױרַא
 גרעּבמָאנ .ד ,ה ןופ ח"א טייצ עצרוק
 :לַאּב עטסנעעזעגנָא יד ןופ םענייא ךרוד
 ,גרעּבדוּב ןָארַאּב ןטַארקָאטסירַא עשיט
  סעװעשרַאװ ןיא טעּברַאעגטימ 9
 - גנודנירג רעד טניז ןוא "ןעּבעל רעזנוא?
 .:טימ רעקידנעטש ַא -- ?טנעמַאמ, ןופ
 ןבירשעג ,גנוטייצ רעד ןופ רעטעּברַא
 ,ןעלקיטרַא עשיטסילַאנרושז ענעדיישרַאפ
 16--1915 ,לַאשרַאמ ,ילעַארזיד ּפ"א ךיוא
 ןּבעגעגסיֹורַא ןגרעּבניװ טימ ןעמַאזוצ
 ןכעלטנכעווייווצ ַא ןופ ןרעמונ עֿכעלטע
 ילוי ,"גנוהיצרע ןוא לושח לַאנרושז
 ןענַאװ ןופ ,עקירעמַא ןייק קעװַא 0
 ןיא טיצ וצ טייצ ןופ טרידנַאּפסעיָאק

 רעטעּברַאטימ רעקידנעטש י ;?טנעמַאמ,

 :ַאקירעמַא; ןוא "לַאנרושז ןעגרָאמ? ןופ

 *עסערג טכעלטנפערַאפ א"צ ואוו ,"רענ
 =ירעמַא רעּביא; ןעלקיטרַא סעירעס ער
 :געסיוו ןוא עטרהעלעג עשידיאק ,יַאק
 ןיא ,ו"זַאא ַאקירעמַא ןיא טײלסטּפַאש
 רעד ןופ עטכישעג רעד וצז :;םרָאפכוּב
 :רךַאװ ,"תונורכזח ג"פ) "עסערּפ רעשידוי
 ַא טגנערב סָאװ ,(147 ז"ז ,1920 ,עש

 =רַאפ יד רעּביא לַאירעטַאמ ןקיטכיוו ץנַאג
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 סױרַא ןענייז סָאװ ,ןעגנוטייצ ענעדייש
 נָא םעד טניז ןליוּפ ןוא דנַאל .ור ןיא |

 ,1920 ןיּב טרעדנוהרָאי ּבייה
 ,ּבעג (1894 -- 1843) ףסוי ןיזיירד

 רעשיטַאּבעלַאּב ַא ןיא קסנימ ןיא

 :שאר ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .החּפשמ
 ןאו ,"שרדמ:תיּב םעניילקז ןיא הבישי

 טרעדנוה רָאּפ א טנױעלעג ןּבָאה סער
 ,םותי ַא ןּבילּבעג 14 רָאי ַא וצ ,םידימלּת
 יד ןיא טנרעלעג רָאי 17 זיּב ,ד טָאה
 ,רימ רעד ןיא ךיוא ,תובישי רעקסנימ

 ןופ ןליו םעד ןגעק רע זיא ךָאנרעד
 =ליו רעד ןיא ןעמוקעגנָא םיבורק ענייז

 רעּבירַא טרָאד ןופ ,לושרעניּבַאר רענ
 ןוא לושרעניּבַאר רערימָאטישז רעד ןיא

 :9ל ןעװעג 1869 טניז יז ןקידנע ןכָאנ |
 עשיניורק יד ןיא תד ןשידי ןופ רער
 ,עשטשַארַאט ,ענּבוד ןופ ןלושסקלָאפ -

 .ןכָאנ ,ןיטנַאטסנָאק-טלַא ןוא וועשטידרַאּב
 ןיא לושסקלָאפ עשיניורק יד ןכַאמרַאּפ |

 ,עלעטש ַא ןָא ןּבילּבעג ןיטנַאטסנָאק?טלַא
 ,עשטיטַאװַאלס ןיא רעניּבַאר 1889 ןרָאװעג
 ,קסנימ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא ךָאנרעד
 :קעל עטַאוירּפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ואֹוו
 עשידיי ַא טנפעעג רעטעּפש ןוא סעיצ

 עכעלטלעוו ןוא שדוק ידומיל רַאפ לוש
 טכַארּבעגֿפױא טָאה סָאד .ןדנַאטשנגעג
 ןוא םידמלמ רעקסנימ יד םיא ןגעק

 .רעטרעטיּברַאפ ַא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה'ס
 :עג טָאה טָאה סָאװ ,ּפמַאק-ץגערוקנָאק
 "צד רעד ןיא ךיוא גנַאלקּפָא ןַא ןענופ
 בילוצ .עסערּפ רעשִיערּבעה רעקיטלָאמ |

 רע ןיא סיעגגעק ענייז ןופ תופידר יד

 ,קסנימ ןזָאלרַאפ ֹוצ ןעװעג ןעגנואווצעג
 .טָאה רע ואװ ,ענליװ ןייק קעװַא זיא
 עניז טימ טפיטעג ךיז 1891 24/61
 דמש ןפיוא טָאה ס--ד יורפ יד) רעדניק
 ןט:1 םעד ןיוש ןוא ,(ןעוועג םיּכסמ טינ
 :ָאװַארּפ (עד טגנַאלרעד רע טָאה ילוי
 ןוא עטיל ןופ ףָאשיּביצרַא ןשיװַאלס
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 +עג רעקילייחװ רעד ןופ רוציק ַא ענליוו
 .תירּב ןוא טנעמַאטסעט ןטלַא ןופ עטכיש
 עשידיי ַא ךיוא יו ,שידיי ףיוא יהשדח
 "ןופ סיזיכעטַאק םעד ןופ גנוצעזרעּביא
 טימ ,טערַאליפ טילָאּפָארטימ רעװקסָאמ
 ןפַאש לָאז .דָאניס רעד ,תולדּתשה רעד
 קרעװ עקיזָאד יד ןקורדוצּפָא ןעלטימ

 ?רַאפ, יד ןשיווצ םנחּב ןטײרּפשרַאפ םוצ |
 ,יןדיי עטעשזדנָאלּב

 זַא ,,ד םגא טלייצרעד ףָאשיּביצרַא םוצ
 רעשידי רעד טימ ךיז טמענרַאפ רע

 .תולדתשה רעד ןיא

 :ַאטסעט םעיינ םעד ןופ גנוצעזרעּביא
 ,עקילײה יד ןופ ןּבעל םעד ןוא טנעמ
 2נַא יד ןצעזרעּביא וצ העדּב ךיוא טָאה
 / ?נכריק יד ןֹופ קרעוו עטסקיטכיװ ערעד
 .העד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש  ,סרעטָאפ
 :ברעמ-ןופצ ןיא ןדנירג וצ טייקידנעװטיונ
 ןטײרּפשרַאפ וצ עיסימ ַא טנַאק ןקיד

 טינ סָאװ ,ןדיי ןשיװצ עיװַאלסָאװַארּפ

 ףעטרעדנוהרָאי 18 יד ףיוא קידנקוק
 ןענְשקע ןוא שינרעטסניפ ןיא יז ןרעווילג |

 ,"םוטנטסירק םוצ ןטערטוצרעּביא ךיז
 +ביא םעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא טיג |

 .ןוא ןדיי יד ןופ דנַאטשוצ ןטסקינײװ
 טול --- יז טלייט ,ןּבעל ןקיטסייג רעייז
 - 3 ןיא -- גנוגייצרעּביא רעזעיגילער רעייז
 ןייק רָאג ןּבָאה סָאװ ,עכייר :ןסַאלק
 עטטָארּפ סָאד ןוא דנַאטשלטימ ,טינ טָאג

 / ןוא רעמערק
 יז ןיא סע רע טָאה ייז סָאװ -- ןומה
 ,ד טּבײרש -- עסַאמ עשידיי ידי ;ןענ
 - ,קיּבעגכָאנ זיא -- םודנַארָאמעמ ןייז ןיא
 טגיינעג רעייז ןוא ןסיװ םוצ קשח ַא טימ
 ,ךָאד ןוא -- "םיחוּכיװ עזעיגילער וצ .

 ןיק ָאטינ ײז רַאפ זיא ,רע טרעױדַאּב
 =לעזעג עשילּביּב עשיטירּב יד ,סעיסימ
 ןופ םירפס יד טסיזמוא ייז טלייט טּפַאש
 רעּבָאװ ,טנעמַאטסֶעט םעיינ ןוא ןטלַא
 יד טינ וליּפַא ןעײטשרַאפ ןדיי בור סָאד
 ,שדוק:ןושל ףיוא ןענװַאד ןופ רעטרעװ |
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 רעד דמערפ זיא ךַארּפש עקיזָאד יד
 ךעלטירטוצ זיא ריא ,עסַאמ ףעשידיי
 רעדָא ךַארּפשסגנַאגמוא עשידיי יד זיולּב
 קעווצ ם?נעגייא םעד וצ ,ןָאגרַאשז רעד
 :וצ קירוצ רָאי עכעלטע טימ ךיא ּבָאה
 2רעטרעװ שידיי:שיסור ַא טלעטשעגפיונ
 טיצ רעצרוק ַא ןיא טָאה סָאװ ,ךוּב
 2לֵּפִש ,"סעגַאלפיוא יירד ןטל.העגסיוא
 רעד ןופ רערעל סלַא טמיטשַאב רעט

 עכעלטסיײג רַאפ עירַאנימעס רעשיווטיל
 ימ סלַא -- 1892 ינֹוי ןט:12 םעד ןוא
 עיכרַאּפעי רעשיווטיל רעד ןופ רענָאיס
 ןוא רָאי ַא לּבור 600 ןופ טלַאהעג ַא טימ
 ,עלעטש ַא --תואצוה:עזייר ףיוא למור 0
 ןרָאװעג טעדנירגעג םיא רַאֿפ זיא סָאװ
 רעד וצ עקיבױלגדמערפ ןרעקַאּב ֹוצ
 :ץגפיוא זיא ,ד ,הנומא רעשיווַאלסָאװַארּפ
 רעגידיײרּפ ןוא רענַאיסימ טלַא ןטָארט
 ,ענליוו ,קצָאלַאּפ ,ריטָאקליװ ,עגװָאק ןיא
 ?עּבױלרעד רעד וצ ייּברעד ןעמוקעגנָא
 ןענַאגרָא;ײצילַאּפ יד ןופ ףליה ןוא שינ
 192 1/א ךי ןּבָאה ,העדומ ַא טױל)

 רעגליוו ןיא ןסעומש ענייז ןּבױהעגנָא
 16/ש1} .("ריטסַאנָאמ = ווָאכוד = ָאטַאיוװס

 :ןצּפָא ףיוא טמיטשַאּב דָאניס רעד טָאה
 | יוקע 10,000 ןקורד

 :ַאלסָאװַארּפ ןטלַאהסױא ןיא ןעיוּב ףיוא
 ,טנַאק ןקידברעמ ןיא סעווקרעצ עשיו
 טעװ סָאװ ,זקע לייט רעד ֹוַא ,יאנתּב -

 לָאז ,טסיזמוא ןלייטעצ ןכָאנ יירפ ןּביילּב
 יזקע ןַא ,ּפָאק 20 ֹוצ ןרעװ טפיוקרַאפ

 ;1ײהַא לָאז טלעג עטזיײלעגּפָא סָאד ןוא
 ךֹוּב סָאד ,"רוקמ רעייז וצ קירוצ ןייג
 ןשיסור ןרעטנוא סױרַא זיא
 ןופ יירעקורד רעד ןיא ,0?ע888 2

 רעטעּפש ,עשרַאװ ,סניג רעדנַאטקעלַא
 טג ַא ןגעװ השקּבַא טגנַאלרעד .ד טָאה
 ,ןדיי יד טרסמרַאפ ייּברעד ,יורפ ןייז טימ
 .לדּתשמ ךיז יורפ ןייז טָאה טוט ןייז ךָאנ

 ,סעגַאלפױא 5 ןטלַאהעג

 ףוּב ַא ס--ד ןופ
 ןדנָאפ יד ןופי לֹּבֹור 1571 ןרינגיסַא ֹוצ

 "לטיט

 ךיז רעדניק יד ןּגיולרעד לָאזמ ,ןעוועג
 :רַאפ רגד זיא ,ד -- .טייקשידיי וצ ןרעקמוא
 0844 סץס040-1108068064- ןופ רעסַאפ

 ,עשרַאװ ,סקַאז ,1 ג"פ) 0600 סהסטגקמ
 קידנקוק טינ ,טָאה סָאװ ,(832 ז"ז ,6
 ײס ןרעלעפ ןוא ןזיירג עליפ יד ףיוא

 רעטרעװ יד ןופ גנושטייטרַאפ רעד ןיא
 =רֶא רענעטלַאהעגסױא טינ רעד ןיא ייכ
  גל,פרע ןסױרג ַא טַאהעג ,עיפַארגָאט
 ;סיוא 1894 ןיִּב) םלוע ןטיירּב םעד יב

 רעטעּפש ךיוא
 (ןרָאװעג .טקורדעגרעּביא לָאמ עכעלטע

 קידנעטשלופ רעקיגײװ ױעדָא רעמ סלַא
 ּבָאגוצ ַא טימ) ךוּברעטרעװ שידיי:שיסור

 ןעניז סָאװ ,רעטרעװדמערפ יד ןופ
 רעמ ,(ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןירַא

 /  ףשיסור סעצישפיל ,מ ,י ןופ קידנעטשלופ
 :טפַאשנסיװ ןיא םגה ,ךוּברעטרעװ ןשידיי
 יּבגִל קילעטשױעטניה טייוװ טרעװ ןכעל
 .ףַארגָאקיסקעל ןטנכייצעגסיוא ןקיזָאד םעד
 - :השעמ עקינייא ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה .ד
 .,(1815 ,רימַאטישז) יםייהלח יװ ,ךעלכיּב
 איצנידא ,(א"מרּת ,עשרַאװו) "ץל רעד;
 אייווצ ןופ ּבייוו ַאז ,(1884) "טעשיווייפ יר
 ,דגַא .א ײןענַאמ עגידעּבעל

 =נָאק רעשיװטיל רעד ןופ ןלאירעטַאמיװיכרַא

 ויכרַא ןיא טציא ,81 רעמונ ןרעטנוא עירָאטסיס }
 העשיפַארגָאנטע = שירָאטסיה רעשידי ףעד ןופ

 ,"םירמושמ , ,ןָארטיצ .ל .ש ןענליװ ןיא טפַאשלעזעג
 .טניז ?טנעמָאמ, ןרעמוניגַאטײרּפ ײר א ןיא
 קײטָאילּביּב יד, ,ָאכָארָאּב .ב 023 21
  ,יקצולירפ ,1 {326 ,מונ ,"גָאלָאליט ןשידיי ןופ

 - ,21 ,"ןעלּפַאטש , ,ךיײרגײװ 12.1/ ,"םזיטנַאנוסנוק ,

 -- 1895 4/) לאוכש רעײרד
 ַא ןיא קָאטסילַאיּב ייּב שטשָארָאכ ןיא ,ּבעג -

 זיּב .עילימַאּפ רעמורפ רעשיטַאּבעלַאּב
 רעד ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג רָאי 2
 =ַאיּב רעד ןיא ךָאנרעד ,בֹושי ןפיוא םייה
 טקידנעעג 1924 .,עיזַאנמיג רעקָאטסיל

 רענליװ ןופ טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד
 ןיא ןּבירשעג טשרעוצ ,טעטיסרעווינוא
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 עיינ סָאדװ טַאלּבגָאט רעקָאטסילַאיּב
 ,ןַאלּפַאק ,8 ןופ ר"א 19 -- 1918 "ןּבעל
 - שךַאטימ רעקידנעטש 121 .בײהנָא טניז

 רע ואוו ,"גָאטל רענליו ןֹופ רעטעּב
 ?ליטרַא עשיטילָאּפ טּפיוהרעד טּביײרש
 עכעלטפַאשלעזעג:שידיי ףיוא ךיוא ,ןעל
 2ײטַאּב ךיוא ךיז .יירפ ,ש ּפיא ןעמעט
 :סיוא עשיטנעדוטס עקינייא ןיא טקיל
 "רעקימעדַאקַא ןשידיי ןרַאפ, יו ,ןּבַאג
 :ליוו) "קנַאדעג רעיירפ, ,(1922 ,ענליוו)
 רעד ןופ רעייטשרָאּפ סלַא ,(1924 ,עג)
 :ַאקַא רעשיטסילַאיצָאס רעקיגנעהּפָאמוא
 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז עּפורג רעשימעד
 סערגנָא :ןטנעדוטס ןשידיי ןכעלטלעװלַא

 | ,1924 ,ןּפרעװטנַא ןיא |

 400 ָאעל) שוּבײל םדוקיירד
14 - 
 טמַאטש דצ סרעטומ רעד ןופ .,גרעּב
 רעגרעּבמעל רעגעסעזעגטלַא רעד . ןופ
 ;נײא ַא -- רעטָאפ רעד ,ך"דרּב עילימַאפ
 5 ןופ ןגריּבנביז ןופ רעטרעדנַאװעג
 ?כײלג ןוא רדח ןיא טנרעלעג ןָא רָאי
 ךָאנרעד ,לושסקלָאֿפ ַא טכוזַאּב קיטייצ
 'ןיא ןיירַא טסיזַאנמיג סלַא ,עיזָאנמיג יד

 ןשידיי ןשיטסילַאיצַאס ןעמייהעג םעד
 ןופ ק"צ ןיא ךיוא = ,ןײארַאפ?ןטנעדוטס
 ,ןייארַאפ
 ןוא רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידיי
142 | 
 ןופ רעטעלּבכָאװ עשַיטסילַאיצַאס:שידיי
 :עגרעּביא ןענייז סָאװ ,רעדיל עיצילַאג
 .ןרעװ ןוא קיזומ ףיוא ןרָאװעג טגייל
 ןע.נועג םויח:דע לײט םוצ ךָאנ
 רעשיכיירטסע רעד ןיא טנידעג 4
 :ָאּפ רעגרעּבמעל םעד תעשּב ,,ײמרַא
 ,ריאמ רעדורּב ןייז ןעמוקעגמוא זיא םָארג
 ןרַאפ ןענַאטשעג זיא ןײלַא רע ןוא
 טײרּפַאּב ,עלסינַאטס ןיא טכירעגדנַאטש
 ;טסָאּפ ַא ןעװעג ,טסערַא ןשילױּפ ןופ
 .מעל ןיא רעדיל טקורדעג ,רעטמַאַאּב

 ,דנַאל ןקיז

  ?מעל ןיא .ּבעג (

 רעד וצ טרעטנעענרעד ךיז

 יד ןיא םיִנָאנַא טקורדעג

 - ?ָעגסױרַא ,ירעטײּברַא ןעשידויז רעגרעּב
 ךוּב סָאדװ ט"א ייז ןופ גנולמַאז ַא ןּבעג

 מעל ,"טעּברַאק ג"פ) ישינעטנעקַאּב ןופ
 :שילוּפ יד ּבילוצ רעּבָא ,,(1921 ,גרעּב
 - ץנַאלפיוא יד זיא ןּפמַאק עשיטסיװעשלָאּב
  עסיװעג ַא ןַאד ,ןעגנַאגעג ןריולרַאפ

 . ףעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעװעג טייצ
 ךָאנרעד ,"טַאלּבגָאט, .רעגרעּבמעל ןיא;
 ואו ,עיקַאװָאלס:ָאכעשט ןיק קעװַא
 .םעד ןופ העדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג

 :ָאד םעד ןיא רעטַאעט ןשידיי ןטשרע
 סלַא טריטסיסקע רעכלעוו

 ,גָאט ןקיטנייה ןויב רעטַאעט=ױעדנַאװ
 2עג רָאי 2 ױעטַאעט ןקיזָאד םעד ןיא
 1922 .ָצטערעּפָא ןוא עמַארד ןיא טליּפש
 ;רַא ואוו ,גרעּבמעל ןייק ןעמוקעגקירוצ
 .?ױַא טּבײרש ,"טַאלּבגָאטװ ןיא טימ:טעּב
 עשירַארעטיל ,ןענָאטעילעפ ,,ןעלקיט
  ,עלעּבײל פ"א ךיוא ,ןעגנולדנַאהּפָאװ
 :רעד ,רעדיל טכעלטנפערַאפ ,ןָאזגילעז
 / םעד ןיא ךיוא ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולייצ
 ןוא ץלָאפװ "תודחאתה/ ןופ ןַאגרָא
 :ילח גנולײטּפָא יד טריפעג ואוו) ײדנַאל
 עשירַארעטילװ ,("קיטירק ןוא רוטַארעט
 ונַאט רענליווא ,?טנעמָאמח ,ץרעטעלּב
 ןיאק -- ןעמַארד :די=בתּכ ןיא .,וו"זַאא
 ,יןסילוקח ןַאמָאר ַא ,"הרקח ןוא "דָאר

 ./ .=- 1883 20/א1) ,ה רעמירד

 ןיא ,עיצילַאג ןיא .ּבעג ( -
 רעטלעלטימ ףוס טָאה סָאװ ,החפשמ ַא
 ?גוא ןייק דנַאלָאה ןופ טרעדנַאװעגסיױא
 ךיוא טמַאטש סע רעכלעוו ןופ ןוא ןרַאג
 ֹוּב ןיא ןגיוצרעד ,"ןשוחה תוצקח רעד
 רעשטייד רעד ןוא דומלּת .ףיוא עניוװָאק
 ,ןיו ןײק קעװַא רָאי 16 וצ ,רוטלוק
 זיירק ַא ןיא ןרָאװעג טּפעלשעגנײרַא ואוו
 .רעד ,רעכערּברַאפסיױרג עלענָאיסעּפָארּפ
 2ָארּפ ענעדיישרַאפ ןיא טרעדנַאװעג ךָאנ
 ?ײּב ןיא קירּבַאפכוש ַא טריפעג ,סעיטעפ |

 ?ורט עשידיי טימ טלגָאװעגמורַא ,ןעמ
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 ,עניווָאקוּב ןוא עיצילַאג רעּביא סעּפ
 רָאא עכעלטע טכַארּברַאפ רעדיװ ןַאד
 עסיורג ַא טָאה םיא ףיוא ואוו ,ןיוו ןיא
 ,םיוּבנריּב ןּתנ ר"ד טַאהעג העּפשה
 ןייז טקיטסעפַאּב םיא ןיא טָאה רעכלעוו

 ןיק קעװַא 1907 .,שידיי וצ טפַאשּביל

 2רַאפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ,עקירעמַא

 :עגנָא ךיז 1918 ,תוכאלמ ענעדייש
 ַאּב ךיז ,ןָאיגעל ןשידיי םעד ןָא ןסָאלש
 יד ןיא גנולײטּפָא ןייז טימ טקיליײט

 :ליטשנפָאװ םעד רַאפ סערװענַאמ עטצעל
 געל םעד טזָאלרַאפ 1919 ףוס ,דנַאטש
 :ָארויּב טימ ךיז טקיטפעשַאּב ןוא ןָאיג
 .ּפַא דיל עטשרע סָאד .י"נ ןיא טעּברַא
 ןעשידויי סרעדַאּב .ג ןיא טקורדעג
 :עג רעטעּפש 1902 ?רעדנעלַאקסקלָאּפ
 ןיא ,שטייד ןיא טייצ עסיוועג ַא ןּבירש
  ?טנפערַאפ 1915 "קלָאפ עשידיא סָאדח|

 ןמלזח ט"א עמַארד עקיטקַאריפ ַא טכעל
 םעד--ש11 "ןעטפירשח יד ןיא ,"רַאונַאג
 ןטשרע םעד ןוא "טנַאה ידח רעטקַאנײא
 רעשילָאּבמיס ַא ןופ טקַא ןטצעל ןוא

 ,"גרעּב עלַא רעּביאז עמַארד רעשילּביּב -
 "רּבדמא ט"א עמַארד ַא -- םרָאפכוּב ןיא
 ,עשרַאװ ןיא טקורדעג ,"ַאקירעמַאװ ג"פ)
 ןיא ןּבירשעג הליחּתכל ;93 ז"ז ,1924)

 טוורּפ רָאטװַא רעד ואוו -- (שילגנע
 גימ ןשידיי ןופ עעדיא יד ןרעּפרעקרַאפ-

 281א) (דנונגיז) עיסוז רעּבַאה
 ,ײמָאלָאק ןיא .ּבעג ( --17
 ןיא טעדנירגעג 1906 ,עיצילַאג:חרזמ

 טאלּבנכָאװ שידיי ַא טָאטשטרוּבעג  ןייז =

 עכלעוו ,"קיטילָאּפסקלָאפ עשידויא ט"א
 ,1912 זיּב ןעגנַאגעגסיױרַא זיא

 ןכעלטנכעוו |

  ךָאנרעד
 - ייוװַצ םעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ךיוא

 ןופ שימעג ַא ןיא םזיחישמ ןוא םזינָאיס
 ,קיטסימ ןוא קיטסילאער

 ,ןא ,1924 ,"רעדעפ ידע ,דרַאבָארג ,ּב

 -- 1886) (םייח) לרַאק רעמירד
 ?סיד ,ץרעה ןיא .ּבעג (

 ןופ ןוז סלַא .,עינעמור ,יָאהָארָאד טקירט
 :יל ןייז ,טקַאדידָאטװַא ןַא ןעוועג .ברַא
 תעשּב ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשירַארעט
 סיוא עיצַארגימע * ןסַאמ .רעשידיי רעד

 םעד ןופ ןעגנורעדליש טימ עינעמור
 בושי רעּביא ןעלקיטרַא ןוא קילגמוא
 :הַאװח רעטשערַאקוּב ןיא לארשי:ץרא
 :יאז רעסַאי ןיא ,02- 1900 "ץעויה ןער
 רעד רעּביא ןּבירשעג "טסייג ןעשיד
 / ןיא ,עינעמור ןיא גנוגעוװַאּב = הלּכְׁשה
 ,וו"זַאא ןענָאטעילעפ -- 1903 "הריפצהח

 ןיא טקילײטַאּב ךיז רעּבָא טּפיױהרעד
 :עג ךיוא ,עסערּפ רעשידיי:שינעמור רעד
 ןופ רָאטקַאדער רעשירַארעטיל ןעוו
 :יא סעידוטש ןּבירשעג ,12901 506028
 עג רעשידי רעד ,ןַאסגרעּב ירנא רעּב
 ףיוא טצעזעגרעּביא ,עינעמור ןיא עטכיש
 ק א ,קרעו סענייה ןוא סעזָאניּפש שינעמור
 ןוא שינעמור:שִיערּבעה א ףיוא טעּברַאעג
 ענייז ,ךוּברעטרעװ שִיערּבעה:שינעמור
 ,הינמור שיא ,ידוהי שיא : ןעמינָאדװעסּכ
4 04241165). 

 ,"טַאלּבנעילימַאפ ןעשידויז|
 .,עקָארק ןיא "גָאט םעדע ןופ 12--9
 ;ריוטסוליא עשידויא טַאלּבנכָאװ םעד ןופ
 לַאנרושז?שדוח םעד ןופ ,"גנוטייצ עט
 טקילײטַאּב ךיא יז ,"לארשי תיּבִח
 .גָאטי רעגרעּבמעל ןיא שיטסילַאנרושז
 ,"לַאנרושז ןעשידיאז רענָאדנָאל ., יוטַאְלּב
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 רעד רַאפ ןֹופ ,"טנייה/ רעװעשרַאװ
 טנעדנַאּפסערָאק ןעוועג 1921 זיּב המחלמ
 טייצ רעד ןיא ,"סטרעװרָאפ, רע--י"נ ןופ
 ,ןיו ןיא טצעזַאּב ךיז המחלמ רעד ןופ
 .+רענָא יד גנוריגער רעד ייּב טריפעגכרוד
 סָאװ ,ךַארּפש סלַא שידײ ןופ גנונעק
  =סנַארט ;ךיירטסע ןיא טכער עלַא טָאה

 ןיא שידיי ןוא שיערּבעה ןופ רָאטַאל
 .ןופ טנעדנַאּפסערָאק סנטצעל ,ךיירטסע
 .ןעגנוטייצ עשידיי עלעיצניװָארּפ עקיניא
 ךיױא ,?טיצ ידח רענליוו יװ ,ןליוּפ ןיא
 ?גנוטייצ:סלעדנַאה, רעװעשרַאװ רעד ןופ

 | | - .דנַא .א

 בקעי-יכדרמ רעּבָאה
 ענליװ ןיא .ּבעג (1917 טבש זיכ
 .עילימַאפ רעקידסחוימ רעמערָא ןַא ןיא
 תובישי ןוא םירדח ןיא טנרעלעג טָאה
 - תונורשּכלעּב ןסיורג ַא רַאפ טמָשעג ןוא
 ערעווש יד ּבילוצ רעּבָא ,םלשומ ַא ןוא
 16 ֹוצ ןדנעטשמוא:סנּבעל עלעירעטַאמ

 ןיא תיגמ-לעּב ַא רַאפ ןעמוקעגנָא רָאי
 2עּפש ןוא ןיפ .י .ש ןופ יירעקורד רעד
 :עגּפָא טָאה רע ֹואװ ,ןעמָאר וצ רעט-

 ןקידחעש:16 ַא רָאי 30 רעּביא טעּברַא
 רַאפ גָאטסטעּברַא
 ןוא קודקיד:לעּב רעסיורג סלַא ;תוריכש |

 לֹּכ רע טָאה ,ההגה ןיא טסילַאיצעּפסי
 .בעה ןוא םידפס:למור ןעוועג היגמ וימי

 רדסװ טסַאפרַאפ ןיילַא ךיוא ןוא ןקורד
 --(1894 עּבַאגסױא עט:2 ,1886) "דומלח |

 :ברעל עכעלטלעוו עטשרע יד ןופ סנייא
 :עטשנווירּב ַא ןוא ,שִיערּבעה ןופ רעכיּב
 ,(1912) "ירבע בתוּכז שִיערּבעה ףיוא רעל
 ַא ןּבעגעגסױרַא רע טָאה שידײ ףוא
 רעשידיא רעד/ רושָאוּב עשיטסינויצ
 ןופ גנולמַאז ַא ןוא (1902 ,ענליוו) יסוחי
 ,ךעלטרעװכײלג עשילַארָאמ ענעגייא
 רעד ןגעו ןעקנַאדעג ןוא תורמימ=רסומ
 .רעדז ט"א ןשטנעמ םעד ןופ גנוריפפיוא

 ,שדוק?ןושל

 ,טסינַאמרעג רעשטייד רעטסואוו ||
 סָאד טריפעגנייא ןילרעּב ןיא רָאסעּפָארּפ

 ?רעווינוא ןיא שטײד:טלַא ןופ םוידוטש |
 | ,טעטיס

 .--1846 טבש)

 עקירעדינ ךעלקערש ר

 ,1907) "טײהשנעמ יד ןוא שנעמ
 ערעדנַא ךס ַא טימ רע טָאה די:בתּכ ןיא

 ?רעּביא עשידיי ַא טזָאלעגרעּביא קרעו |

 ףיוא שוריּפ ַא טימ םיִליהּת ןופ גנוצעז
 תוקחד רַאפ ןּברָאטשעג

 רעד ןופ רעטניװ ןכעלקערש םעד ןיא
 .ענליוו ןיא עיצַאּפוקַא רעשטייד

 ,טדימשרלָאג .י ,א ןד 'ח ,וי-פוסו וינּבר רוד

 ,202--201 זיז ,,1| ,"ךוּבלעמאז רענליוװ,

 ןָאפ ,ךירנייה + ךירדירפ ןעגַאה =
 ,ּבעג (1856 | 11/טז-- 0 1פ/1 ) -- רעד

 ַאֹּב ,טסירק א ,ןסיײרּפ ,גרעּבעדימש ןיא

 סלַא

 ,41061896ת1:66 ןּבעגעגסיױרַא

 יד ןופ רענייא .דנַא ,א  תן/מחסממס1
  +י רעד ןופ ןגָאלַאליפ עשטייד עטשרע
 =עג םַאזקרעמפיוא ןּכָאה סָאװ ,טייצ רע
 רוטַארעטיל רעשידי רעד ףיוא טכַאמ
 - ןיא טַארעּפער ַא ריא ןגעו ןטלַאהעג ןוא
 :גסיװ רַאפ עימעדַאקַא רענילרעּב רעד
 .ט'א ןּבעגעגסױרַא רעכלעוו ןופ) ןטפַאש
667 0149111612461+ 06 46 1000 

 40068 1מ 1001900:0סט!פסװסז 5012006/

  םעד ןיא טַאהעג טָאה רע םגה 2
 . שידי ןגעװ ןוא העידי עּפַאנקַא ןינע

 . +רעדױקַאװ ןגעװ יו טקירדעגסיוא ךיז -
 ,ןָאגרַאשז ַא ןוא שלעוו - טנָאמרעד סָאװ

 ךַארּפש:םיבנג עשידיי יד טייז ןייא ןופ

 ןטריזילגנַא םעד--רערעדנַא רעד ןופ ןוא

 :עמַא:ןופצ ןיא ןשטייד יד ןופ טקעלַאיד
 7 | | - 'פקיר

 | .2554/ ,ןאענעס |

 -- 1880 ררא 'ד) דוד גרעּבכָאה
 *ַארָאכ ףרָאד ןיא .ּבעג (=------ |
 ,.בֹוג רעװעיק ,העלסָאּב ןּבעל ,ָאװָאט
 טּפינקעג ןעוועג זיא סָאװ ,החּפשמ ַא ןיא
 ןוא םיסחוימ עסיורג טימ ןדנוּבעג ןוא
 ןוא ןדמל ַא דיי ַא ,רעטָאפ ןייז .םינּבר



 ,ןסלוּפמיא | 
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 :יורג ַא טַאהעג םיא ףיוא טָאה .,ליּכשמ ַא
 םיא ןופ .טָאה .ה ןֹוא העּפשה עס
 עיירפ רָאנ זַא ,גנוגייצרעּביא יד טנשריעג

 יב ןפורוצסױרַא לגוסמ זיא גנולקיװטנַא

 .עשירעפעש ערעיז עלַא רעדניק

 ןיוש רָאי 9 וצ .א ןעװעג
 ןָא רעטייוו טגרעלעג ןוא ס"ש ןיא יִקּב

 ןופ רערעל ןעװעג 10--1904  ,ןיּבר ַא
 "הלַּכשה יציפמ הרבחח רעד ןופ ןלוש יד

 ,ּב"טּפ ןיא -
 ,רעטרע עכלעזַא
 שידי ףיוא טכעלש טדערעג טשרמולּכ
 :ַאדעּפ ַא סע ןיא ,שיסור ףיוא טוג ןוא
 טרעװ לוש יד סָאװ ,דרוסּבַא רעשיגָאג

 ,שידיי ףיוא טינ טריפעג

 ךרוד יװ שרעדנַא טינ ןרעו טקעלּפטנַא
 :עגנָא .ה טָאה ,ךַארּפש רעשידיי רעד
 רעיירפ ַא רַאפ ּפמַאק ַא ןריפ וצ ןּביוהעג
 ןקידנע ןכָאנ .שידיי ףיוא לוש רעשידיי
 :עגנָא טעטלֹוקַאפ ןשידירי םעד 0
 עשידיי רַאפ לוש ַא טייצ רָאי ייווצ טריפ
 ןיא רעדניק

 רענייא ,לוש רעשידיי ַא ןיא יז טלדנַאװ |
 ץלַא ואוו ,ןלוש עשידיי עטשרע יד ןופ

 ,שידיי ףיוא ןרָאװענ טריפעג זיא
 ;1צנעלג קידנשַאררעּביא טימרעד טכיירג
 :רענָא וליּפַא ןענייז סָאװ ,ןטַאטלוזער עד

 ;לוש ןשירַאצ םעד ןופ ןרָאװעג טנעק
 ןיא טריזינַאגרָא 1912 ,רָאטקעּפסניא
 םעד ןופ םידימלּת עפורג ַא רַאפ ענליוו
 ַא טוטיטסניא:רערעל ןשידיי ןשיניורק
 :עּפ רעיירפ רַאפ שידיי ףיוא רַאנימעס

 .ַא רעטעּפש ףיוא קידנטיירגוצ ,קיגָאגַאד
 :על עשידיי ענעּבעגעגרעּביא עטוג . יו
 ןכעלטנפערַאפ ןכָאנ .רעוט:לוש ןוא רער
 סלַא 1915 ילוי ןט:14 ןופ ץעזעג םעד
 רעװקסָאמ רעד ןופ רעטקיטכעמלופַאּב

 "הלּבשה יציפמ הרבחח רעד ןופ גנולײטּפָא
 - =מַאט ןיא ענענורטנַא יד ראפ טעדנירגעג

 .ןיא .וליּפַא זַא ,קידנעעזנייא
 ןּבָאה רעדניק יד ואוו

 יד זַא ןוא
 .ןעק רעדניק עשידיי יד ןופ טײקוװיטקַא

 1913 "הלּכשהי

 ?רַאפ ןוא גושטנעמערק

 +רעדי

 ,שידיי ףיױא ןלֹוש ץענ א .ּבוג רעווָאּב
 עשידי עטשרע יד טריפעגכרוד 6
 וצוו ,(ווָאּבמַאט ןיא) ץנערעפנָאק= רערעל

 םידומיל עלַא ןגעו ןטַארעּפער ןטלַאהעג
  +לַעװ ףיוא ןוא לוש רעשידיי רעד ןופ

 אב יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סע רעכ
 ,(ןירעֿפלײה קלַאפ עז) עיצולָאזער עטנַאק
 נָא עכלעוו ,טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז

  ןיא עיצַאליּפמָאק ַא טימ 1905 ןּביױהעג
 :ָאוער רעשיזיוצנַארּפ רעד ןגעוװ שידיי
 ןייז טימ ןדנוּברַאפ טּפיוהרעד זיא ,עיצול-

 טכעלטנפערַאֿפ .טעּברַא רעשיגַאגַאדעּפ

 ענעדיישרַאפ רעטנוא ןעלקיטרַא ייר ַא

 :עג ,עלערוטלוק רעּביא ןעמינָאדוועסּפ
 ןגָארפ עשיגָאגַאדעּפ ןוא עכעלטּפַאשלעז
 ןיא .,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשיסור ןיא
 רעשידויז ,?דגיירפ} ןיא ,ם801עא 086

 ,וועיק ,חטייצ עייגז ,"ךָאװ ידח ,יטלעוו
 "סעמעז ,עװקסָאמ ,"גנודליּב ןוא רוטלוקח
 יציפמ הרבחי רעד ךרוד .דִנַא .א

 עטשרע יד ןּבעגעגסױרַא
 :ַאֹּב טוּורּפעג ואוו) שידיי ןופ םַארגָארּפ
 ;ירּפ רעד ךרודח ,שידיי ףיוא זַא ,,ןזייוו
 .ןרעװ ןעגנַאגעגכרוד ןומ ?שידיי ןופ עמ
 רעד ןיא טריפעגכרוד טרעװ סָאװ ,ץלַא
 "ןופ גָאלַאטַאק םעד ןוא (לוש רעשידיי
 .א ,ּב ךרוד ,רעדניק רַאפ רעכיּב עשידיי
 ןופ ךוּבנרעל סָאד -- גַאלרַאפ טניקצעלק
 עיינ ידמ רָאינרעל ןטשרע ןרַאפ שידיי

 יס רעשיטענָאפ:לעוזיװ רעד טיול) ײלוש
 :ץפס םעד ןופ גנומענטכַא טימ ,םעטס
 =יַארקוא:שיליוּפ ןופ םוילַאקָאװ ןשיפיצ

 רעטרימרָאפער ַא טול ןוא שידיי ןשינ
 נָא עשידָאטעמ יד/ ןוא (עיפַארגַאטױַא

 ןופ ריפנײרַא ַא טימ) םיא וצ "ןעגנוזייוו |
 =ונ 6 טריטקַאדעה 8 ,(יקסרימָאטישז
 ,"געװ רעזנואפ טַאלּבנכָאװ ןֹופ ןרעמ
 / רעד ןופ רָאטקַאדער ךיוא רעטעּפש
 גנולײטּפָא רעכעלטפַאשנסיװ:שיגָאגַאדעּפ
 -יִמַאְק םייּב ,טַאירַאסימָאק ןשידיי םייּב
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 ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ רַאפ טַאירַאס
 :עגרעּביא ,סעיצקעסדיי יד ןופ .ּב .צ םייּב
 רעכיּבנרעל ייר ַא טריטקַאדער ןוא טצעז
 עכלעוו רַאפ ,רעכיג עכעלטפַאשנסיװ ןוא
 א"צ  ,עיגָאלָאנימרעט עשידיי ַא ןפַאשעג
 עטלַאױוא סָאד/ סיקסלָאקינ ,ּפָארּפ ךיוא
 וּב ,/לארשי קלָאפ
 1920 טניז ,דנַא .א "םזינומָאק ןופ תיּב
 :ָאטקעלַאיד רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג
 .טוטיטסניא םעד יײּב עיצקעס רעשיגָאל
 :ָאליפ .,עטֿכישעג עשידיי יד ןרידוטש וצ
 רעשידיי רעד ןופ עככישעג יד ןוא עיגָאל
 ;רוטַארעטיל
 ַא טלמַאזעגנָא טָאה עיצקעס רעד ןופ
 ,לַאירעטַאמ ןקיטכיוו ץנַאג

 ןיא רעטרעוו עשִיערּבעה יד ןופ עיפא רג

 ײר א טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ,שידיי
 קיטענָאפ רעשידיי ןגעוו סעיפַארגָאנָאמ
 רעד ןופ עיצולָאוװע רעד ,קיטַאמַארג ןוא
 רעטצעל רעד רַאפ רוטַארעטיל רעשידיי
 =יֵל רעשידיי רעד ןופ קידָאטעמ ,הפוקּת
 ;קַאדער ןייז ףעטניא ,וו"זַאא רוטַארעט

 קרעװ עטסואוַאּב טָאד סױרַא זיא עיצ
 ןּבעל סָאדק װעזַאירימעט ,ק ,ּפָארּפ ןופ
 ,רעּברַאפ .ה ןופ שידיי) "סקיוועג ַא ןופ
 ןופ רעקלעפ יד רַאּפ ג"פ רעלַארטנעצ
 טקורדעג ,1925 ,עװקסָאמ ,,ר ,ס ,ס .ס
 | ,(.זקע 5000 ןיא

 --1870 ןסינ ב"כ) לואש גרעּבכָאה
 ,וָאקשוטלַאי ןיא .ּבעג ( |

 ריא טיצ סָאװ ,החּפשמ ַא ןיא ,עילָאדָאּפ
 :לאיחי 'ר שודק םעד ,ט"שעּב ןופ טוחי
 ,רעװַארימענ לכימ

 ןשירַאדנעגעל סעד -- להַאװ לואש ,רעק
 . ףיוא ווירּבסוחי רעד) ןליוּפ ןופ גיניק|
 ןעמוקַאּב ,(.ה ייּב ךיז טניפעג טעמרַאּפ
 =עג ,גנויצרעד עשידיי עלענָאיצידַארט ַא
 | ,רדח ןיא טנרעל
 ,יטַאלּבסקלָאפ ןשידויא ןיא ןרידנַאּפסערַאק

 ?ףלאז רעדע סנירַאכוּב

 עיסימַאק עשיגָאלָאליּפ יד

 ?ײטַאּב ' ךיז |

 ָאטרַא רעד ןופ םרָאפער רעד ןיא טקיל

 .:נעדָארָאה ןמחנ 'ר

 .וצ ןּביױהעגנָא 1885

 . גר בכָאה
0 

 זע ןוא זז} ,ײדניײרפזיוהײ סרָאטקעּפס ןיא
 ?װַאק ןופ ןעגנוּבײרשַאּב טכעלטנפערַאפ
 ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,ןדיי רעזַאק

 רעטעּפש ,םססצסגפ ןוא קעסס814 ט8קס4

 ;זירַאּפ ןיא רוט

 ,רעלעטשטפירש עשידיי .

 ט

 :ו "טבגייה;

 ?1ייא סלַא) ןעוועג רָאי 15 ןופ ךשמ ןיא
 :סערָאק ןוא רעטערטרַאפ (דיי רעקיצ
 שָארגעלעט רעשיסור רעד ןופ טנעדנָאּפ
 ןוא רעװעשרַאװ רַאּפ רוטנעגַא ױעשיפ
 :ףלָאװע םעד ןופ ךיוא ;ןָאיַאר רענליוו
 .?נעגַא:יסַאװַאהא ןוא ןילרעּב ןיא "ָארויּב

 ןַא ךיוא טעדנירגעג
 ןיא רוטנעגַא עשיפַארגעלעט ענעגייא
 ,עסערּפ עשיליֹוּפ יד ןענידַאּב וצ עשרַאװ
 טעדנירגעג רָאטקעּפס ,מ ןופ ר"א 6
 טָאה סָאװ ,"גָאטײרפא טַאלּבנכָאװ סָאד
 . ףיױא ;םישדח רָאּפ ַא זיולּב טריטסיסקע
 רע סָאװ ,?טפירשנעכָאװ עשידוי יד;
 ,ץרפ ,ל ,י ןופ ר"א ןּבעגעגסױרַא טָאה
 ,טכַאמרַאּפ רעמונ ןט:4 ןכָאנ ךיז טָאה
 רעד ןרָאװעג רע זיא 1907 ּבײהנָג
 ;יצ רעכעלגעט רעד ןופ רעּבעגסױרַא
 ?קעּפס ,מ ןופ ר"א יןעּבעל רעזנוא; גנוט

 . ןענייז עכלעוו ,יקצולירּפ יבצ ןוא רָאט
 עיצקַאדער רעד ןופ סױרַא רעטעּפש
 יד/ טעדנירגעג טָאה רעטשיע רעד)
 רעטעּפש ךיז טָאה עכלעוו ,חטלעװ עיינ

 ןיקצולירּפ ןופ םעד טימ ןטָאגעגפיונוצ

 טָאה עכלעװ ,("טנעמָאמז ןטעדנירגעג
 .עקידנױיפנָא ַא טליטשעג ןרָאי עטשרע יד

 ןופ עסערּפ רעשידי רעד ןיא עלָאר
 ןופ שזַאריט ַא קירנכיירגרעד ,עשרַאװ
 :עגקעװַא טוג רעד קנַאדַא ,,זקע 0
 :טימ רעד ןוא עיצַאמרָאפניא רעטלעטש
 עטסנעעזעגנָא יד ןופ טפַאשרעטעּברַא

 .ןוא ערעטלע
 ןופ גנוריפנייא רעד ךיוא יװ ,ערעגנַיי
 ףעלטימ .עשינכעט:קורד עטסיײנ יד
 ןופ ץנערוקנָאק . עקידנסקַאװ יד ױעּבָא

  "טנעמָאמ; ןופ רעטעּפש ןוא
 -יצ יד טצעזעגּפָארַא זייוװכעלסיּב טָאה
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 1912 לירּפַא ןיא ךיז טָאה יז זיּב ,,גנוט
 ?ףעּביױַא ,ה טָאה ןַאד ,ןלעטשּפָא טזומעג

 ,סעדָא ןיא יןעּבעל רעזנוא, סָאד טריפעג
 רעויטקַא ֹוצ ןגיוצעגוצ טָאה רע וואו -

 יװ ,חעלעטשטפירש עכלעזַא טעּברַאטימ
 ?קחצי ,גורפ ,ש ,קילַאיּב ,נ ,ח ,ס"וממ
 ענייז סָאװ) ןַאמזייא .מ ,,יקצעניל לאוי
 ןופ ןרעװ טצעזעגרעּביא ןגעלפ ןכַאז

 ,יקצינבַאר ,ח ,י ,(לַאניגיױַא ןשיסור
 רעד ןופ ךָארּבסױא ןכַאנ ,דנַא .א ןעּפ
 סלַא ןעמוקַאּב גנוטייצ יד טָאה המחלמ
 :ַאמשירפ דוד רעטעּברַאטימ עקידנעטש
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןרָאטקעּפס ,מ ןוא ןענ
 טָאה סױעדנוזַאּב ,סעדָא ןיא טצעזַאּב
 ןכָאג טילבעגפױוא 'ןעּבעל רעזנואא
 2ערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ טָאּברַאפ
 קנַאדַא ןַאד טָאה .ה ;דנַאלטור ןיא עס
 עטסנעעזעגנָא יד ןופ סעיצקעטָארּפ יד
 רעשירַאדונָאג רעד ןופ ןטַאטוּפעד
 ףעש םייּב ץנעידריוא ַא } מוקַאּב עמוד

 ?עגעג ריטרַאװקטּפױה רעשיסור רעד ןופ
 ?טּפוה ןטסכ2ה םעד) וװעיעסקעלַא לַאר
 טָאה שטיװעיַאלַאקינ יַאלָאקינ רידנַאמָאק
 רעזיק ןטיּברַאפ טַאהעג טלָאמעד ןוש
 ַא טלעוּפעג םיא ייּב ןוא (11 יַאלָאקינ
 רעקידרעטייװ רעד רַאפ שינעּבױלרעד
 סעכלעוו ,"ןעּבעל רעזנוא, ןופ גנוניישרע
 ַא ןופ ךשמ ןיא ןזעװעג םורַא2ױזַא זיא
 גנוטייצ עשידיי עקיצנייא יד רָאי רָאּפ
 ןופ גנוניישרע יד) דנַאלסור ןשירַאצ ןיא

 עג ךיוא בגא טָאה "ןעּבעל חעזנואק
 2עג טּבױלרעד זיא'ס זַא ,וצרעד טכַארּב

 טסָאּפ רֶעּפ ווירּב עשידיי ןקיש ֹוצ ןרָאװ
  ?רעד ,(ןָאפעלעט ןכרוד שידיי ןדייר ןוא

 יוקע 60,000 ןיּב שזַאריט ַא קידנכיירג
 ?עקרעּביא רעלַאיצַאס רעד ךָאנ טשרע
 ,טלעטשעגּפָא ךיז גנוטייצ יד טָאה שינער
 :ַאּפ יד ןוא המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג ,ה טָאה ןעמָארג
 :רַאפ יד רַאפ טעּברַאספליה רעד ןיא

 ןייק ןרָאפעג לעיצעּפס זיא ,עטקילגמוא
 ןיפ גנוײרפַאּב יד טלעוּפעג ןוא ּב"טּפ
 ןופ םיטַאּבעלַאּב עשידי עבושח 2
 עכלעו ,ּבוג רעצלעק ןוא רעמעדָאר
 סעקינברע סלַא הסיפּת ןיא ןסעזעג ןענייז
 ןיא ,וַאלסָאנירעטַאק ןוא עװַאטלָאּפ ןיא
 :יטלָאמעד יד טכוזַאּב ןטייצ סיקסנערעק
 וצ סָאי עינעמור ןיא טָאטשטּפױה עק
 רעטסינימ:רעימערּפ םייּב ןריגעוורעטניא
 :בײרשַאּבמוא ױעד ןגעװ וקסענָאי;עקַאט
 ,ןדי עשינעמור יד ןופ עגַאל רעכעל
 ןועוו ײןעּבעל רעזנוא, ןיא טכעלטנפערַאפ
 ,ןעלקיטרַא ײר ַא ייז ףיוא תופידר יד
 ,םשוח ןסיורג ַא טכַאמעג ןּבָאה סָאװ
 ןופ רעטסינימסדנַאלסױא רעד ןַא ,יױזַא
 טָאה גניסנַאל ןטַאטש עטקינייאהַאפ יד
 טוָאל סָאװ ,טגערפעגנָא שיפַארגעלעט ךיז
 ןלַאירעטַאמ יד) ןינע םעד ןיא ןַאט ךיז
 עשינעמור יד רַאפ טיײקיטעט ס--ה ןגעוו
 .ש ןיא ןרָאװעג טצונעגסיוא ןענייז ןדיי
 עשינעמור יד ךוּב ןשטייד סנליטשנרעּב
 ןעװעג ;(?עגַארפנדײ יד ןוא גנוריגער
 ןופ רעציזרַאפ ךיוא טפָא ןוא רעדנירג

 ?המחלמ יד רַאפ ןטעטימָאק :ספליה
 ,עולמייה ןוא עטױימָארגָאּפ ,תונּברק
 =ימָאק-לוש ןופ ,"רימוה+ רעסעדָא ןופ
 רעה רעשיטסיװעשלַאּב רעד תעשּב ןטעט
 זוצ ןוא סעדָא טזָאלרַאפ 1922 ,טפַאש
 רעד זיא ,ה ,ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקיר
 ט"א קיטשרעטַאעט ַא ןופ רעסַאּפרַאפ
 טריפעגפיוא זיא סָאװ ,ײשטַאװק לטיירטז

 ,סעדָא ,עשרַאװ ,זדָאל ןיא ןרָאװעג
 =יךוי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ , ,קורד ,ד

 ."עסערּפ רעש

 | -- דרַא:רע רעטלַאה
 6 תוטמסגזו6מ ךֹוּב םעד ןֹופ רָאטװַא

 ַא ואוו ,(1908 ,גרוּבסַארטש) 1תמ 5
 זיא -- ע111 רעד--לטיּפַאק רעלעיצעּפס ַא
 ךפ ןטקעלַאיד עשידי יד טעמדיוװעג
 .סַאזלע
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 -- 1893 11| ) ףסי רעדלָאה
 לטעטש ןשידיסח ןיא .ּבעג (

 ,וועג ,שָארַאמרַאמ טַאטימָאק ,ףיקשטיּב
 רענרעדַאמח/ ַא ,רעטָאפ ןייז ,ןרַאגנוא
 | - טָאה סָאװ ,"דיסח
 יד טנעיילעג ןיוש
 ליֵסַאלְק .ֿפשטייד

 :ּבעה יד ןוא ּרעק
 ?הלּכשה עשיער

 טָאה ,רוטַארעטיל
 ַא ןּבעגעג םיא
 עשידי גנערטש
 | 3 וצ גנויצרעד
 נָא ןיוש 5 וצ ,רדח ןיא ןעגנַאגעג רָאי

 רעד, ג"א טמָׁשעג ןוא ארמג .ןביוהעג
 :עג רעטָאפ ןטימ ,"יוליע רעפיקשטיּב
 ?נעמ טנעיילעג ןוא שטייד לסיּב ַא טנרעל |

 רעטעּפש ,גנוצעזרעּביא = ךנּת סנָאסלעד |
 עשירַאגנוא יד טכוזַאּב טייצ עצרוק ַא
 פא טינ ךיז רעּבָא ,לֹוש ערַאטנעמעלע
 הבנגּב רָאנ ןוא ארמג רעד ןופ ןסירעג

 ןוֿפ ,ןדנַאטשנגעג עכעלטלעוו טנרעלעג
 ןופ תובישי יד ןיא טנרעלעג ןָא רָאי :13 }

 ליפ קיטייצכיילג ,ןרַאגנוא ןוא עיצילַאג
 ךיז ןוא שידיי ןוא .שיערּבעה טנעיילעג
 ןוא שירַאגנוא טימ טנעקַאּב ךעלדנירג |

 ןיא בור סָאד טּבעלעג רעטעּפש ..שטייד
 טקיטפעשַאּב טּפיוהרעד ואוו ,טשעּפַאדוּב
 -ַארעטיל ןייז ,רעטלעטשעגנָא:קנַאּב סלַא

 ןיא ןּבױהעגנָא רע טָאה טייקיטעט עשיר -
 לקיטרַא ןַא טימ רַאי 15 וצ שיערּבעה
 רעד ןופ ןּבעל םעד סיוא עלעװָאנ ַא ןוא
 רעד ןיא קבישי רעגרוּבסערּפ רעטמירַאּב
 רע טָאה שידיי ןיא .הּפצמה רעוװעקָארק
 ליקעיז עקסערָאמוה ַא טימ טריטויּבעד

 רעטעגיס רעד ןיא "ןהַאה םעד טימ
 ןופ "גנוטייצ רעשידייא רעשירעמשטייד
 סעשילמיה ןייא; טימ ןוא 1911 20/ץוַז

 ןשִיערּבעה:שירַאגנוא םעד דובּכל "דעיל -
 םעד ןיא ןייטשרעייפ רודגיבא רעטכיד

 שטַאדַאמ ערמיא

 - רעּבמעװָאנ ,"טטַאלּב ןעשידייז רעטעגיס
 טיירפַאּב ךיז .ה טָאה רעטעּפש ,1
 ?שטייד ןשירַאגנוא ןשיפיצעּפס םעד ןופ

 ןּבירש וצ ןּבױהעגנַא טָאה ןוא שירעמ |
 םורַאױזַא קידנעייז ,שידיי קיטּפַאז ןייר ַא

 רעד ןופ רעטערטרַאפ רעקיצנייא .רעד

 ןיא רוטַארעטיל רעשידי רענרעדָאמ
 =רעד טכעלטנפערַאפ טָאה רע .ןרָאגנוא

 עשידי טּפיהרעד) םיריש ,ןעגנולייצ
 - ןעלקיטרַא ,ןענָאטעילעּפ ,(רעדיל עּביל
 ,"הריפצה ןיא ןצנעדנַאּפסערַאק ןוא
 ?רעּבמעל ןיא ךיוא יו ,"םויחא ,"םלועה?

 ייריא סָאדװ רע--י'נ ,ײטַאלּבגָאטש רעג |
 :רָאפפ ,?טַאלּבעגַאט .דײװ ,"קלָאפ עש

 ,"טסָאּפנעגרָאמ עשידויח רעניוװ ,"סטרעוו

 רעגליו ,"טייצ ידפ (?) רעװעקַארק
 :יב-בוט:םויז ב"מז יד ןיא ךיוא ,"גָאטײ

 י :יּבלעמַאז עשידויח ,1917 ןיױרּב ,"רעכ !

 טָאה ,דנַא .א ןריּפש יבצ ןופ ר"א "רעכ
 ?ַאגנוא רעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 אט/+ 65 ןסצס יװ ,עסערּפ רעשידיי:שיר
 טָאה רעכלעוו) יַאטַאּפ ףסוי ר"ד ןופ ר"א
 םיריש עשִיערּבעה ייר ַא טצעזעגרעּביא
 .א 5200 52סז0/6 ,(שירַאגנוא ןיא ס--ה

 קנַאלּב והילא ר"ד טימ ןעמַאזוצ טָאה .דנַא
 וצ ווּורּפַא טכַאמעג (רעּבעגסױרַא סלַא)

 .טפירשטייצ עשיריי עגרעדָאמ ַא ןדנירג
 (טעגיס:שָארַאמרַאמ) עינַאװליסנַארט ןיא
 סלַא) "גנוטייצ עשידויק עקיזָאד יד רעּבָא/

 ַא זיולּב טריטסיסקע טָאה (טַאלּבנכָאװ
 ,ה ,1921 8/אן| םעד טניז ,םישדה יירד|

 .ףיוא) שידיי ףיױא טצעזעגרעּביא טָאה
 ,םיריש עשירַאגנוא ךס ַא (שיערּבעה ףיוא
 ןטנַאקַאּב ןופ עמַארד:המחלמ יד ךיוא יו
 רעטעּפ רעלעטשטפירש ןשידיי:שירַאגנוא

 עשיטַאמַארד יד ,"ןתיוול רעד; ירָאװיױא

 .רעטכיד ןשירַאגנוא ןטמירַאּב ןופ עמעָאּפ

 ם'נופ עידעגַארט יד;

 :ַאגנוא םעד ןופ רעטקַאנייא ַא ,"ןשטנעמ
 - ,דנַא.ארעצָאק .א רעלעטשטפירש ,דיי:שיר
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 זו (חשמ) םירָאמ ןַאמטלָאה
 ןיא ,עװַאטלָאּפ ןיא .בעג ( --5
 :עג רָאי 12 זיּב ,עילימַאפ רעשירחוס ַא
 עשיסור ַא טכוזַאּב ןַאד ,רדח ןיא טנרעל

 :ָאװער רעד ןיא קיטעט 1902 טניז ,לוש |
 דילגטימ סלַא גנוגעװַאּב רערענָאיצול
 ;קָאמעד:לַאיצָאס רעשידנעלסור רעד ןופ
 ןּבירשעג ןַאד ןיוש ;ײטרַאּפ רעשיטַאר
 :נומעגפיוא ,שיסור ןיא ןעגנולייצרעד
 ןטשרע םוצ :ָאקנעלָארָאק ןופ טרעט
 =לָאס וצ ףורפיוא ןַא טקורדעגּפָא לָאמ
 ןיא םרָאפ רעשיטסירטעלעּב ַא ןיא ןטַאד
 1906 .גנוטייצ רעשיסור רעװעשרַאװ ַא
 טוָאלרַאפ תופידר עשִיײצילָאּפ .בילוצ
 ןיא טכַארּברַאפ רָאי ַא ןוא דנאלסור
 עסיװעג ַא ןוא ןעמוקעגקירוצ ןַאד ,ץייווש
 וצ ןּבױהעגנָא ,לַאגעלמוא טּבעלעג טייצ
 ןַאד ,דנַאלסור ןיא ןיצידעמ ןרידוטש
 ןוא רעקינכעטָארטקעלע סלַא טקידנעעג
 לירּפַא טניז ,דנַאלשטייד ןיא רעינישזניא
 סלַא טעּברַאפג ואוו ,עקירעמַא ןיא 2
 :/נימ ןוא לָאּפטס ןיא רעינעשזניא
 1919 .,גרוּבסטיּפ ןיא ךָאנרעד ,סילָאּפַא
 ;קַאדער סלַא ץרָאיײװינ ןיא טצעזַאּב ךיז
 .ומֲאק רעד ןופ רַאטערקעס רעלענָאיצ
 ,"ףמַאק רעדח טפירשנכָאװ רעשיטסיג
 רעד; ןעוו) "ןעקנופ ידח ןופ -- רעטעּפש
 טזומעג 1920 רַאֹונַאי ןיא טָאה "ףמאק
 ןייז ןרעדנע סעיסערּפער?ײצילַאּפ ּבילוצ
 רָאטקַאדער ךָאנרעד ,(ןעזסיוא ןוא ןעמָאנ
 -- 1920 ילוי ,"ףמַאקח ןטיינַאּב םעד ןופ
 "סעמעח ןופ רָאטקַאדערטימ 1921 יַאמי

 ;ידנעטש 1922 רעּבמעטּפעס טניז .,1921
 ;"טייהיירפח רעד ןופ רעטעּברַאטימ רעק
 ןיא ךיוא) ןטפירשטייצ עקיזָאד יד ןיא
 :בוּפ ןּבירשעג ("ט?נוקוצח ןוא "דניירפיי
 םעמ פ"א ךיוא ,ןעלקיטרַא עשיטסיציל
 סירָאמ ,שריק .ר ,רעגנוי טסיײג ,יעה
 עלהשמ ,ה ,מ ,ןילָאג ,מ ,רעגייווש
 .ימ ּפ"ִא ;(ןענַאטעילעפ רַאפ) רעפיטש

 עקיניא טכעלטנפערַאפ יָאװעשטָאק לֵיַאכ
 ןיא ןזיקסע:סגנומיטש ןוא ןעגנולייצרעד
 יה ַא טכַאמעג ;ןטפירשטייצ עשיסור
 עטקיניײארַאפ יד רעּביא סעגרוט:רָאטקעל
 :רַאװ ןופ תוחילש ןיא -- ךיוא ,ןטַאטש
 | ,"גניר:רעטעּב

 : 1880 4/8 לחר ןאמטלָאה
 רענװָאק ,ןַאיגנולּפ ןיא ,ּבעג (-|

 ,ש ריק שריה ,רעטָאפ ריא .עטיל ,ּבֹוג
 סָאּבעלַאּב רעכעלגעמרַאפ ַא ןעוועג זיא
 רעד רעד רַאפ רעּבָא ,ןדמל ַא דיי ַא ןוא
 .:יײלק ןיא ןעמ טָאה לדיימ ַא ןופ גנויצ
 ןוא ,טגרָאזעג סָאװיּפַאק לטעטש םענ
 ,שמוח ןענרעל טזָאלעג יז טָאה'מ םגה
 וצ ױזַא יו ,ןכוז טזומעג ןײלַא יז טָאה

 .ןוא ןענרעל םוצ רענַאּב ריא ןליטש -
 ;ײװצ יד טקידנעעג רָאי 15 ֹוצ .ןסיו
 ףעטעּפש ןוא לֹוש עשלטעטש עקיסַאלק
 העסיױרג רעד ןיא ןסירעגסיױרַא ךיז
 - ךָאנרעד ןוא ,ענליוו ןייק ,ןיײרַא טָאטש
 .קרַאטש לעירעטַאמ ,ואוו ,עשיַאװ ןייק
 ,טנעילעג ןוא טנרעלעג ,ךיז קידנגָאלּפ
  :ָאקלָאװ ןיא עיזַאנמיג טקידנעעג ןַאד
  העּפשה רעד רעטנוא ןענַאטשעג ,קסיוו
 תופידר עשַיײצילַאּפ ּבילוצ .,"דנוּבא ןופ
 קעװַא ,דנַאלסור ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג
 ,רוטַארעטיל טרידוטש ואוו ,ןילרעּב ןייק
 דנַאלסֹור ןײק קירוצ טרעקעגמוא ךיז
 :ערעל ַא ןעוועג 1913 זיּב 1908 ןופ ןוא
 1919 ,עקירעמַא ןייק קעֹװַא ןַאד ,ןיר
 ?יסרעווינוא רעגרוּבסטיּפ םעד טקידנעעג
 .ןּבױהעגנָא ןיטנערוטס סלַא ךָאנ  ,טעט
 ,ןטפירשטייצ עשילגנע ןיא ןּביירש וצ
 ;עגנָא ואװ ,י"נ ןיא טצעזַאּב ךיז 0
 װדניירפ םעד,א ןיא ןטעּברַאוצטימ ןּביױה
 ,"ףמַאקִח ןשיטסינומָאק םעד ןיא ןוא
 ןוא "סעמעװ רעקרָאײינ ןיא רעטעּפש
 ;עּברַאטימ עקידנעטש 1922 רַאונַאי טניז
 קידנּבעגּפָא ,"טייהיירפח רעד ןופ ןירעט



 8 | | ןרעּפלַאה --- רעדנעלָאה -- ןַאמטלָאה | 507

 ןופ ןעמעלּבָאיּפ יד טימ טּפוהרעד ךיז
 :טפַאשלעזעג רעד ןוא קיגָאגַאדעּפ .רעד =

 =עּפ ןגעו .יורפ רעד ןופ עגַאל רעכעל

 ךיוא טכעלטנפערַאפ ןגַארפ עשיגַאגַאד

 ,"טפנוקוצק רעד ןיא ןעלקיטרַא עקינייא

 יג טצעזעגרעּביא .ה הֹׁשֹמ טימ ןעמַאזוצ

 "םזינומָאק רעלַאקידַאר חעד/ סנינעל

 =וּב -- ןילַא ,(1920 ,י"נ ,"ףמַאקא ג"פ)

 "םזינומָאק ןופ תיב:ףלא רעד? סנירַאכ

 ןופ עיצַארעדעּפ רעשידיי רעד ןופ ג"פ)

 ,(1923 ,י"נ ,"ײטרַאּפ סרעקרָאװ; רעד

 םחנמ-ףסוי = רעדנעלָאה
1896 --- 

 סלַא ,עיצילַאג ,געשוּבָאנרַאט ייּב . ,ווָאנ

 ןוא קינדור ןיא ןיד:תיּב שאר ןופ ןוז

 ןוא ץינשזיוו ןיא הבישי:שאר רעטעּפש

 סרעמייהסעדליה טכוזַאּב 1915 ,ענרַאט

 רעטעּפש ,ןילרעּב ןיא לוש :רעניּבַאר

 ,ןעמהעּב ,וּפָארט ןיא לושנטעדַאק יד

 ּפש טענעדיײשרַאפ ןיא ךיז טרעגלַאװעג

 ןוא ןצנעדנַאּפסערַאק ןּבירשעג ,רעלעט

 רעשידויק רעניוו רעד ןיא רעדליּבסגירק

 ןָאעל טימ ןעמַאזוצ 1918 ,"טסָאּפנעגרָאמ

 ידח ַאשייר ןיא ןּבעגעגסױרַא דלעפנעזיוו

 טעּברַאעגטימ ,"גנוטייצסקלַאּפ עשידוי

 - רעװעקָארק ,יטַאלּבגָאטש רעגרעּבמעל ןיא

 1920 ,רעטעלּב:ץניװַארּפ ,דנַא ,א "טייצ;

 ןיא ,דנַאלשטײד ןייק ןליוּפ ןֹופ קעװַא

 וצ עגַאליײּב עשידיי ַא טריטקַאדער ןלעק
 ַא ןּבעגעגסױרַא .,166:5006 1/0615 רעד

 טקורדעג ,שידיי ןיא "ץולחהײ  טפעה ַא

 +טייד רעשיטַארקָאמעדלַאיצָאס רעד ןיא

 א"צ ,ןעלקיטרַא ןוא רעדיל עסערּפ רעש

 :עּפ םעד דלעפנרעּב דירפגיז ר"ד רעּביא

 ,ןעגנוטייצ עשי.ד .ס עשטייד ןיא ,גָאגַאד

 ןופ טקישעגסױרַא ןוױצנַארּפ יד ןופ

 .*עג ֹואו ,עורסלרַאק ןייק קעװַא ,ןלעק

 *עג ,קירּבַאפנענישַאמ א ףיוא טעּברַא

 בעה רעגרעּבמעל יד ןיא ךיוא ןּבירש
 ; ןעמונעג ,"לוק תבא ןוא "חולה עשיער

 רעווָאק

 =ייז סָאװ ,סנרעפ:

1960 
 . צַארַאּב ןיא .ּבעג { |

 .סרעטומ רעד ןופ

 רעשיטסינויצ:יריעצ רעד ןיא לײטנָאַא
 *רֶא ריא ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ,ײטרַאּפ
 .דנַאלשטיײד ןיא עיצַאזינַאג

 -- 187 ןוט) ןתנוהי ןרעפלַאה
 - +רטָאיּפ ,יקרַאשז ןיא .ּבעג (8 15/שוװ

  +עלגעמרַאפ ַא ןיא ,טנגעג

 ךופ ,עילימַאפ רעשירחוס-שידיסח רעכ

 -- דצ טסרעטָאפ

 עטמירַאּב יד ןופ
 :לַאה רענילּבול

 - 'װירּב = סוחי רע
 ןיא זיּב טכיירג
 ,ןײרַא ה"רי אז

 ןתנוהי ןופ -- דצ
 טַאהעג טָאה רעטָאפ ןייז םגה ,ץישעּבייא

 ןעמוקַאּב ךָאד ,הלּכשה וצ גנוגיינ ַא

 רָאי 18 זיּב ,גנויצרעד עזעיגילער ןײרַא

 סלַא קידנענעכייצסיוא ךיז ,טנרעלעג

 ךיז הנותח רעד ךָאנ טשרע ןוא ,יוליע

 ,גנודליּב רעכעלטלעוו טימ ןּבעגעגּפָא

 .(טּפַאשנסיװרוטַאנ ןיא תועידי ןּברָאװרעד

 .=וּפ ,שיסור) ןכַארּפש ןוא קיטַאמעטַאמ

 טימ ךיז קידנעמענרַאּפ ,(שטייד ,שיל |

 ןרָאי יד ןיא ,וועיעשזדנעי ןיא רחסמ

 ןטימ טריזיטַאּפמיס קרַאטש סד - .1904

 קיטעט ןעוועג טייצ עצרוק ַא ,םזילַאיצָאס

 טַאהעג ,גנוגעוװַאּב רעשיטסינויצ רעד ןיא

 ץלַא ןַאד ,תודיסח וצ גנוגיינ עקרַאטש ַא

 .*עט רעשירַארעטיל וצ רעּבירַא ןוא רעמ

 ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא 1908 םורַא ,טייקיט

 עטשרע ןייז טכעלטנפערַאפ 3 ,ןלעװַאנ

 ןיא -,ןטקַא 3 ןיא ,"עלעדניישפ עמַארד

 "ןהוז ןוא רעטומש רעטקַאנײא םעד

 ןּבָאה סָאװ ,(עשרַאװ ,ןילטיג ,ַא ג"פ)

טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעג
 רעד ןֹופ 

 =פיוא ךיוא ןעגייז ןוא קיטירק רעשידיי

 ביל ענעדיײשרַאפ ןופ ןױָאװעג טריפעג |

 דנעּב 2 ןּבירשעגנָא טָאה .ןזיירק-רעּבָאה
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 ,עוָארּפ ןיא רעדיל דנַאּבַא ,רעדיל
 געט עטצעל יד .ןיא) ןדנעגעל דנַאּבַא/

 ןפַאשעג רעּכָא טּפיוהרעד ,(ןּבעל ןייז ןופ
 :עגרעּביא ןוא טיּבעג ןשיטַאמַארד ןפיוא
 :קרעװ עקידנגלָאּפ טזָאל
 3 ןיא עמעַאּפ עשיטַאמַארד ,"רעטכיד
 ןיא עמַארד ,"קירוצ געוו ןייקח ;ןטקַא
 טצעזעגרעּביא ןַאכרַאּב לױּפ ןופ) ןטקַא 3

 ;גניסעל ןופ ןעמונעגנָא ןוא שטייד ףיוא
 המחלמ:טלעוו רעד ּבילוצ רעּבָא ,רעטַאעט
 :עג טריזילַאער טינ גנוריפפיוא יד זיא
 ,ףעלגילפ עטקַאהעגרעטנואז ;(ןרָאװ
 ?נָארּב עילימַאפײ ;ןטקַא 4 ןיא עמַארד
 ?רעפעג רעד ;ןטקַא 3 ןיא עמַארד ,"גרעּב
 ;טקַא 1 ןיא עידעמָאק ,"טּפעצער רעכעל
 ןיא  עידעמָאק:רעדניק ,"רעליּפש:םירוּפװ
 - ,וועיעשזדנעי ןיא ןּברָאטשעג ,ןטקַא 3

 ,רעגינ ,ש { 1912 "ןעּבעל סָאד , ,ינודקומ ,א ר"ד

 יד ,תובעחמ:לעּב 111 ,1914 "טלעװ עשידוי יד ,
 ןיא ,ןָאהט עשוהי ר"ד ;261| ,1913 ?טלעװ עשידוי

 .עגרעּביא ,1918 !אסוזצ 1221608 רעװעקַארק

 רעזדָאל , ןוא ??ָאלּבגָאט רעגרעּבמעל ןיא טקורד
 (} 1922 ,"טלעוו=רעכיּב , ,ןאמייג ימ ,י ן?טַאלּבעגַאט

 --1886 2/| ) ּבייל-השמ ןרעּפלַאה

 ,װעשטָאלז ןיא .בעג (=|
 ַא ,קיזייא רעטָאפ ןייז .עיצילַאג:זרזמ
 ןַא ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא ,רעמערק:טינשי
 :לעװ ,רעסעדָא
 =עּפש ןיא רעכ
 - ?לוק ןרָאװעג רעט
 טנעדיוערּפ = סוט
  =לַאג ,קסֹוּב ןיא
 - =ומ רעד ןופ ;עיצ
 .ייא ןַא--דצ סרעט
 ?1ערַא ןַא ןופ לקיג
 יד טכוזַאּב .,רַאד
 - עג ןייז ןיא לוש:שריה:ןָארַאּב עשיליוּפ
 יא ןעגנַאגעג ךיֹוא ןוא טָאטשסטרוּב
 ארמג לסיבַא טנרעלעג 'ואו ,רדח
 . ןילא ,"אמק אבּבװ ןוא "העיצמ אבגח)

 - רעטלַא רעד

 :כעלש רעד ּבילוצ רעּבָא ,ךנּת טנרעלעג
 וצ .טַאהעג ביל טינ סע עדָאטעמ רעט
 ?רעל ֹוצ ןיוו ןייק טקישעגקעװַא רָאי 2
 ןעװעגּפָא ,רעלָאמנדליש ַא רַאפ ךיז ןענ
 ךיז ,םייֹוג ןשיווצ ,רָאי 10 רעּביא טרָאד
 ,ןעמיוש טנכייצעגסיוא טנרעלעגסיוא
 =ָאמ ַא ףיוא ןרָאפ ,לָא:טֹופ ןיא ןליּפש
 "גוא ןעוועג קיטסייג ,דעּפיסָאלעוװ:רָאט |

 =כיד עשטייד יד ןופ העּפשה רעד רעט
 =עד דרַאכיר ,ןָארקנעיליל ,עשצינ רעט
 ןּבױהעגנָא ןײלַא רָאי 21 וצ ןוא ילעמ
 / יא רעדיל ייווצ עטשרע יד .ןּביירש וצ
 . רעניװ ַא ןיא טכעלטנפערַאפ שטייד
 ןעמוקעגקירוצ ,לַאנרושז ןשידיי:שטייד
 רעטכיד יד טימ טנגעגַאּב ךיז ,םײהַא
 ערייב ,רעּבמיא ייש ןוא לעטסעמ בקעי

 ןּביירש וצ ןּביױהעגנָא ןוא ,ריע:ינּב ענייז
 .+עגקעװַא דיל עטשרע סָאד .שידיי ףיוא
  ,"טַאלּבגָאטװ רעגרעבמעל ןיא טקיש
 - ,רָאטקַאדער רעד .רעּבָא ,08--1907 םורַא
 : ,טקורדעגּפָא טינ סע טָאה ,ןַאמניילק חשמ
 לייוו ,סטנכטַאלעג ַא רַאפ סע קידנטלַאה
 =גַאפנָא ןַא רַאפ טוג וצ ןעװעג זיא סע
 :ניילק טרעפטנעענּפָא ,ה טָאה ףיורעד .רעג
 :עּפש רעּבָא ,רעגייטש ןייז ףיוא ןענַאמ
 ןּבָאה ,ךעלנעורעּפ ךיז טנעקַאּב ,רעט
 ?טנפערַאפ ,ה ןוא ,ןטעּבעגרעּביא ךיז יז
 ךיוא ,"טַאלּבגָאטח ןיא רעדיל ענייז טכעל
 =סיוא ,"רעטיײּברַא ןעשידוי םעד, ןיא
 1908 רע זיא ,טסנידרעטילימ קידנדיײמ

 =עג טָאה ,עקירעמַא ןײק קעװַא
 ,"רעפּפמעק ןעשידיאז ןיא רעדיל טקורד
  =ָצטיל, ,"ש .א .פײ ,"קלָאפ ןעשידיאז

 ךּבירשעג ,.דנַא .א "ןעּבעל ןוא רוטַאר
 ?טייצ עשיטסירָאמוה יד ןיא ליפ רעייז

 יא רעדע ,"רעצעּביק רעדח יװ ,ןטפירש
 לעה ּפ"א ,"סדגוק רעדח ,"ןלזג רעשיד
 עטסדנטײדַאּב יד ןופ רענייא סלַא ,ןעּפ

 =ײטַא ךיז ,"עגנויא יד ןופ רעייטשרָאפ
 ןוא "ירוטַארעטילװ ּב"מז יד ןיא טקיל
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 טימ ןעמַאזוצ ןּבעגעגסױרַא ,"ןעטפירשח |
 .ןופח ּב"מז סָאד רידַאנ השמ דניירפ ןייז
 2ַאװצ ,1915 "'נ ,"שנעמ ֹוצ שנעמ.
 2דָארּב טסיאא ּב"מז סָאד םחנמ טימ ןעמ

 דרַאּבָארג .ּב טימ ןוא ,1916 י"נ  ,?ייוו -

 "םעטָאװ טפירשטַאנָאמ יד .רעּפנייװ ,ז ןוא

 ןופ גנודנירג רעד טניז .(1/ ,1923)

 ןעוועג "טייהיירפי רעשיטסינומָאק רעד

 ?ידנעטש ַא טייצ רעטצעל רעד רָאג זיּב ==

 ןוא גנוטייצ רעד ןופ רעטעּברַאטימ רעק -|

 טרָאד ןּבירשעג ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ץוחַא
 ףיוא ןעלקיטרַא ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ
 ןסערעטניא יד ןיא ,סעמעט עשירַארעטיל
 ענעדיישרַאּפ טכוזַאּב "טייהיירפח רעד ןֹופ

 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טעטש
 ןופ רָאטַאטיצער ןוא טנעגעלערּפ סלַא
 יד ןופ רענייא ,.ה--.קרעוו ענעגייא ענייז
 רענרעדָאמ רעד ןופ רעיײטשרָאפ עטסערג

 דָאירעּפ ןטשרע םעד ןיא ,עיזעָאּפ רעשידיי
 גיפ ,"קרָאיײוינ ןיא? ךוּב ןייז) ןפַאש ןייז ןֹופ

 ַארד ,שיטעטַאּפ (304 ז"ז ,1919 "לעקניווז
 טכַארּבעגנײרַא טָאה ,שיגַארט ,שיטַאמ
 ?ידמעטָאטיירּב יד דיל ןשידיי םעד ןיא

 ,טנעמַארעּפמעט ןקיטכעמ ַא ןופ טייק
 ,טסייג ןקיורמוא ַא ןופ ןרָאצ ןוא רעצ םעד

 ןוא תועיבצ רעד ןגעק טריטלָאװער סָאװ
 ' סיוא יז טכַאל ,טלעוו רעד ןופ טייקכַאלפ
 סױרַא טלעטש ,םזַאקרַאס ןקילַאג טימ
 ?טסוּפ ריא טימ טייצ רעזנוא ןפָא טעקַאנ
 טימ ,טײקנרױלרַאפ ,ןּביולגמוא ,טייק
 ,גנולפייווצרַאפ ןוא טעמוא ,רעיורט ריא
 אפ עטשרע ענייז ןופ רענייא ןיא ןיֹוׁש
 םוצ רע טגנערּב "דמערפ רעד ןיא? ןעמע
 :ירעגּפָא םעד ןופ קיגַארט יד קורדסיוא
 :רַאפ ץלַא טָאה סָאװ ,רוד ןשידיי םענעס
 ?יורג רעד ןיא ןענופעג טשינרָאג ןוא ןריול
 רעד עכלעװ ,טָאטש רענַאקירעמַא רעס
 ןלַאיצָאס סלַא רָאנ טינ טסַאה רעטכיד
 ןופ םרוג סלַא ךיא רָאנ ,רָאטקַאפ
 :גלעטשסױרַא ,גנַאגרעטנוא ןלַאנָאיצַאנ
 ,ןּבעל ןופ טעטילַאטורּב יד טעקַאנ קיד
 סעקסַאמ עלַא םיא ןופ קידנסײרּפָארַא
 ?טּפַאשנדיײיל קידנרעטשעצ ,ןקעדוצ ןוא
 טכוז ,סעיזוליא ןוא ןלַאעדיא עלַא ךעל

 ;1922 "גָאט, ןיא

 רעיורט ןוא רעצ םעד ןקיטשרעד ּוצ רע
 ןטמערוטשעגפיוא ןופ ץנַאט ןדליוו ןיא
 -- סעַאטנַאפ עשילרעטסיוא ןיא ,טולּב
 וצ ףיא טייקכעלקריו רעסואימ רעד
 . ,סעיזיו עטרַאצ עכעלרעה ןיא ,סיעכהל
 רעמערָא רעיורג רעד ןיא טמולחעגסיוא
 רעד וצ טרעטנעענרעד ךיז ,הביבס
 ?רענָאיצולָאװער רעד ןופ עיגָאלָאעדיא
 =ופעג .ה טָאה ,רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ
 :ַאיצָאס יד רַאפ ליטס םעיינ ץנַאג ַא ןענ
 - ךוּב ןייז ,ןסַאמסקלָאפ יד ןופ ןדייל עלַא
 - (1924 ,י"נ) "עװַאּפ ענעדלָאג ידי רעדיל
 ןיז ןיא דָאירעּפ םעיינ ַא ןָא טּבײה
 ?יריטַאס ןוא רעקיטעטַאּפ טָאטשנָא ,ןפַאש
 ףיוא רעטלוּב טערט רעקיריל ןוא רעק
 :קזוח ןֹוא טסידָארַאּפ ןוא טסירָאמוה רעד
 טכיועגכילג סָאד טכוז סָאװ ,רעכַאמ
 ;ןוָאלק ןוא רעקיגַארט םעד ןשיװצ

 ?עגּפָא טרעװ רעייפ ןוא טעּפמיא ןייז
 ,םזיציטּפעקס ןשיפָאסָאליפ םעד ןיא טליק
 ןיא ,ץַאיַאּפ ַא ןופ עקסַאמ רעד טימ ןוא
 ,טָאּפש ןייז ןופ ליּפש ןשינָאלװיײט םעד
 גנוּבערטש יד קורדסיוא םוצ רע טגערּב
 ףרַאד סָאװ ,רעטכעלעג ןסיורג םענעי וצ
 ?סיוא ןוא ןשירפּפָא ןוא ןעלסיירטפיוא
 עגייא ךיוא זיא קיריל ס--ה -- ,ןרעטייל
 ןיא ןעגנוכיירגרעד עטסכעה יד ןופ
 םעד ייס ,ךיל ןייז ןיא ,ליטס ןשידיי
 קסעטָארג םעד ייס ,ןטרעמַאהעג קיטכעמ
 יד ןעוועג רבוג רע טָאה ,םענעסָאלפעצ
 ךַארּפש ןוא םרָאפ ןיא טײקנפלָאהַאּבמוא
 .ןוא ,רעטכיד עשידיי:שיצילַאג ךס ַא ןופ
 ןוא טכע ױזַא טקנופ זיא שידיי ןייז
 ה --.קיטולּבלופ ןוא קיטפערק יװ ,שירפ
 ?יכ סדנוּבַאלק טצעזעגרעּביא א"צ טָאה
 ,"לקריצ?טיירק רעדא עסעיּפ עשיזענ

 ,19123 ,"טלעװ רעשידוי רעדע ןיאא ,,ג ,ש

 ןיא 10 :"אקירעמאיגנויק ,גרעבנײטש חנ {ש

 ,רעגינ .ש 12320--218 ,1921 ,"טלעװ רעיינ רעד, |

 ,רעּפנײװ .ז ;1924 8/ְץַז ןופ "גָאט םעד, ןיא
 ,דיַאּבָארג ,פ 1 0111 ,1924 ,"רעדעפ רעד, ןיא

 עשירַאטעלָארּפ רעזנוא , ,רעגינ .ש :1 ,"םעטָא, ןיא

 ,("דיה עּבָארנע ןופ הטיש ס--ה ןגעק) "קיטירק

 "רעכיב} ןיא ,שטיװַאר .מ

 . 4503 .ז ,1922 ,"טלעוו
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 --* 1860 11/א|) דוד=הימחנ ןַאמּכָאה

 /צוו
 :ערג רעשיסיירפ רעד ייּב ,טנגעג רענ
 :עג ןיא ,ףלַאוװבאז ,רעטָאפ ןייז .ץענ
 2עעזעגנָא ַא ןעוו
 ןיא סָאּבעלַאּב רענ
 ליּכשמ ַא ,לטעטש
 ,רפס עדוי ַא ןוא
 עג ןָא רָאי 5 ןֹופ
 ;רדח ןיא טנרעל
 טייצ עסיוועג ַא
 יד טימ טּבעלעג
 םעד ןיא ןרעטלע
 טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,עקשינקוי ףיוה
 וצ :;ערװַאג ןופ הררש םייּב טרידנערַא

 ןיא) קילגמוא ןכעלקערש ַא ךָאנ ,רָאי 9 -
 פֹורק ןופ ןּברָאטשעג ןענייז געט ןעצ
 :ַאפ יד טָאה (רעדניק ערעטלע 3 עלַא
 - :עגרעּבירַא ךיז ןגעוו:הלוגס ןופ עילימ
  =ײװ טָאה ,ה ואוו ,קילעווזרע ןייק ןגיוצ-
 .רָאי ַא ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג רעט

 ןיא רעטָאפ ןופ ןרָאװעג ןּבעגעגּפָא םורַא:
 שידיי ןייא הליחּתכל -- לושסקלָאפ רעד
 רעטעּפש ;ךעלמיצקש 50 ןשיװצ לגנִייו
 לוויפ יר בר ןשלטעטש םייּב טנרעלעג
 :הלּכשה ןענעייל וצ ןּבױהעגנָא ,,יקסרוּב
 . ףױא ןיוש טיײצ רענעי וצ ןוא רעכיּב
 ,ביריש עשיערּבעה ןּבײרש טוװרּפעג
 2לָע יד טימ ןרָאפעגרעּבירַא 1873 ףוס
 טנרעלעג טָאה רע ואוו ,זריּב ןייק ןרעט-

 :טפירש ןשִיערּבעה ןטסואווַאּב םעד ייּב
 ּבייל:ףסוי רעקיטַאמעטַאמ ןוא רעלעטשי
  עשיערּבעה עכעלרעטלעלטימ יד ץינסָאז
 .ַאמעטַאמ ןוא רוטַארעטיל עשיפָאסָאליפ
 סעצינסָאז רעטנוא ,ןטּפַאשנסיו עשיט

 טימ ןּבעגוצּפָא ךיז ןּבױהעגנָא גנוקריוו |
  עכעלטּפַאשנסיװ טנעײלעג ןוא שטייד
 :עג ,ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןיא קרעװ-

 ,1857 תבט ּב"י---"ןורּכז רפס , טיול (8

 -ָאה

 | !װָאק ,ערװַאג ןיא .ּבעג (8
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 1874 .שרדמה:תיּב ןיא ךיוא טנרעל |
 5ַאּבַא) לקיטרַא ןטשרע םעד טקורדעגּפָא
 ןיא (זריּב טָאטש רעד ןופ גנוּביײרש
 ײר עצנַאג ַא ךָאנרעד ןוא ?ןונבלהח
 ?רעד -- "הריפצה, ןיא ךיוא ןעלקיטרַא
 ?רַאֵפ 1877 ,עכעלטּפַאש:סיװרוטַאנ טּפױה
 רצוא ט"א רפס ןטשרע ןייז טסַאפ
 ברַצ עכעלטפַאשנסיװ עירעס ַא) "דמחנ
 ןוא עשיסור ןופ עטצעזעגרעּביא ,ןעלקיט
 ןּבעגעגסױרַא םיא ןוא .(ןלַאגרושז עשטייד
 ןעוועג טייצ עצרוק ַא ואוו ,ענליוו ןיא
 :ַאּב ךיז ןוא ץ"מ ייּב היגמלעּב ַא ךיוא-
 1879 ,םיליּכשמ רענליוו יד טימ טנעק
 ?דָאר יול:לאכימ ןופ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא
 םישדח 5 ואוו ,גרעּבסגיניק ןייק ןָאסניק
 ןטפירשטייצ ענייז ןיא טעּברַאעגטימ
 ןשידיי םעד ןוא "םימכח תפסא? ,"לוקהח
 ןָאסניקדָאר יװ יֹוזַא .רעּבָא ,,"םעל לוקח
 םעד ןפרָאװעגפױרַא םיא ףיֹוא טָאה
 רעלעגַאיצקַאדער רעד ןופ ךָאי ןצנַאג
 .גקירוצ ךיז .,עלעטש יד טוָאלרַאפ--טעּברַא
 / ?וצטימ ןּבױהעגנָא ןוא םיהַא טױעקעג
 :עלּבנכָאװ עשיערּבעה יד ןיא ןטעּברַא
 ,"ןונבלהש ,"דיגמה; ,"הריפצהא רעט
 ,"בהואה/ ןוא ?יכוא ירבעז ,"ץילמהז
 ןופ ףליה רעד טימ ןּבעגעגסױרַא ןַאד
  תשמ טַאנעצעמ ןוא ליכשמ רענליוו םעד
 "עסונהש קרעװ טייווצ ןייז ןָאסנעזַאר
 טױל ,ענליוו ןיא קידנציז ,ןוא (1883)
 :עגנָא ּבמָאלָאג ןסינ:יבצ ןופ הצע רעד
 רַארָאנָאה ַא רַאפ ,ץ"מ ג"פ ןרַאפ ןּבירש
 עשידיי 20 רעּביא ,לכיּב ַא לּבור 5 ןופ
  ףעַפ רעשלַאפ רעד, יװ ,ךעלכיּבהשעמ
 :עג איד ,"דניק רענייגיצ רעדא ,"רעט
 רעד; ,"השורי אידז ,"האווצ עמייה
 רעדע ,"ןּברק רע'ושּכ רעדח = ןַאריט
 ,"לאנּברּבא הדוהי ןודא ,"רעטלעפייווצרעפ
 ,יןעּבעל םערַאה רעד ,"הילּת רעד וצ;
 עטגיטפיגרעפ, ,"טּפשמרַאֿפ גידלושנוא{
 "לּבעיל עכילרעדירב אידי ,"עּבעיל
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 :טנפערַאפ טָאה .ה יו םעדכָאנ = ,וװ"זַאא/
 לא "ןעטטעזַאג עשידיי יד; ןיא טכעל
 טָאה ,ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיו עקינ
 ?הרש יבצ:לאירתּכ ,ױָאטקַאדער רעד םיא

 :רַאטימ סלַא י"נ ןייק ןדַאלעגנייא .,ןָאז
 רַאלָאד 10 ןופ טלַאהעג ַא טימ רעטעּב
 י"ג ןיא טֿכַארּברַאפ ,טסעק ןוא ךַאװ ַא/
 .טקנעּברַאפ ךיז ,ה טָאה ,טייצ םישדח 9

 ;קירוצ 1886 ּבײהנָא ןוא םײהַא קירוצ
 ןיא ,דניגוס:טדָאטשיינ ןייק ךיז טרעקעג

 :קַאדער רעד זַא ;רָאי םענעגייא םעד |
 קנַארק ךעלרעפעג זיא "דיגמהח ןופ רָאט
 ןרָאװעג ןפורעגסױרַא .ה זיא ,ןרָאװעג
 טפירשטייצ יד טריטקַאדער ןוא קיל ןייק
 .זיּב ,טיוט סנָאדרָאג ךָאנ םישדח רָאּפ ַא
 וצ ןעגנַאגעגרעּביא זיא ."דיגמהח רעד

 - ,ש ,י ר"ד רעלעטשטפירש ןשיצילַאג םעדי
 ןיא ןּבעגעגסױרַא .ה טָאה 1887 .סקופ
 ןוא "עבטה ירוּפס/ םירפס ענייז עשרַאוו

 =רעלוּפָאּפ טקורדעג ךיוא ןוא "ץרא ימדקמ
 ?קעפס ןיא ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיװ
 ןופ הצע רעד ףיוא ,ידניירפזיוהח סרָאט
 ַא םענייז

 ןופ דנַאלװ םעד ןיא קעװַא ךיוא 1889 ,ה
 רע .יןעגנונעּפָאה ןוא ןטנעמיד ,דלָאג

 :עג טינ תורישע ןייק טרָאד רעּבָא טָאה
 - :גכוז ,טגָאלּפעג גנַאלנרָאי ךיז ןוא ןענופ |

 רעײנ רעד ןיא ןגָאלשוצכרוד ךיז קיד
 טכַארּבעגּפַארַא רעטשרע רעד ,םייה
 טָאה ,טפירש עשידיי עקירפַא?םורדי ןייק
 ואוו ,גרוּבסענַאהָאי ןיא טצעזַאּב ךיז רע
 :עג ןוא יירעקורד ַא טנפעעג טָאה רע
 ןיא גנוטייצ עשידיי עטשױע יד טעדנירג
 :ירפַא רעדח טַאלּבנכָאװ סָאד -- עקירפַא/

 6 ןיא טָאה סָאװ ,?טילעַארזיא רענַאק
 :ַאי לייו ,ןכַאמרַאפ טזומעג ךיז םישדח

 . טינ טייצ רענעי וצ ךָאנ זיא גרוּבסענַאה
 ןַאד .גנוטייצ רעשידיי ַא וצ לגוטמ ןעװעג
 ַא ןעװעג רָאי 4 ןופ ךשמ ןיא רע זיא

 ;(רָאי 2 טריטסיסקע) ןוָאטס

 .טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעגָאװש ַא

 ןיא ,עקירּפַא:םורד ןייק טרעדנַאװעגסױא

 1902--1899 המחלמ רעשילגנעישירוּב |
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 ַא' טימ טרעדנַאװעגמורַא --- "רעכָאטא |
 ןוא תוירּבדמ יד רעּביא הרוחס ערַאק -

 =דנַאה ,עינָאלָאקײּפַאק רעד ןופ םיבושי
 םורַא טָאה רע זיּב ,ןרוּב יד טימ קידנעל
 ואו ,ןוָאטּפײק ןיא טצעזַאּב ךיז 5
 ירעקורד עשידיי ַא טנפעעג טָאה רע
 .עשידיי ייר עצנַאג ַא ןּבעגעגסױרַא ןוא
 ,(שידיי ןיא) "רואהח :יוװ ,רעטעלּבנכָאװ
 רעדח ;רָאי 5 טריטסיסקע טָאה סָאװ
 .'םעד טימ ןעמַאזוצ -- ײדלָארעה רעשידיא
 .ץיויא טסילַאנרושז ןשידיי רענָאדנָאל

 פעט רעדז |
 ּפַאק ,לעגייא טימ ןעמַאזוצ -- ?ףַארגעל
 רעּבָא ,(* טַאלּבדלָאג דוד ןוא יקסנַאל
 .ןשיוצ טנעקעג טינ ןּבָאה םיפּתוש יד
 ןייז טימ ןעמַאװצ ןוא ,ןעמוקכרוד ךיז
 +טימ רעד ייּב ָארירש ,ל ,י .דניירפ:טנגוי
 :רושז רעװעשרַאװ ןסיװעג ַא ןופ גנוקריוו
 'טיײצ םישדח 6 ןָאסוטַאמ .מ טסילַאנ

 | :ייצסקלָאפ עשידיא אידק ןּבעגעגסױרַא
 "בכָאו עשידיי יד זַא ,קידנעעז ,"גנוט
 טינ ןּבָאה עקירפַא-םורד ןיא רעטעלּב

 =עג (?) 1908 ,ה טָאה ,םימי:תכירא ןייק
 עכעלטּפַאשנסיױװ:שירַארעטיל ַא טעדנירג
 ַא טימ ײרענַאקירּפַא רעדא טפירשטַאנָאמ
 .-ַעכלעװ ,"תרנּכהז עגַאלייּב רעשִיערּבעה
 לייּפַא סיֹורַא לָאמ עטצעל סָאד זיא
 (?) "בהואהז עגַאלייּב 'ועד ךיוא ןוא ,4
 .ַא טריטסיסקע טָאח "רענַאקירּפַא .רעד)
 . ןשירָאטסיה:רוטלוק ןשּביה ַא--,(8 רָאי
 =יארע--תונורכזח:רפסא ס--ה טָאה טרעוו
 ןיא ליּכשמ ןעשיווטיל ַא ןופ ןעגנורענ

 ַאקירעמַא ,אּפָאריײא ןעלייהט:טלעוו יירד

 =עגסיורעה ןוא טקורדעג) "אקירפַא ןוא
 ,1916 ,ןוָאטּפײק ,ןנַאמּפּפָאה .נ אייּב ןעּבעג
 .=לדיי עטשרע סָאד ,(ָאילָאפ ןיא ,225 זיז

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא בגא טָאה טַאלּבדלָאג (*

 - .ענסױרַא

 /.גנוטײצ עשידיי עכעלגעט א ןוָאטּפײק ןיא ןּבעג
 ."טעפַאטשיסגעירק רעד,
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 ?םורד ןיא טקורדעג זיא סָאװ ,ךוּב עש
 רעד .;(אפוג ן-.ה ןופ טצעזעג) ?קירפַא
 -- "רפסק ןופ לייט רעטייוװצ רעטסנעלק
 ןיא ןּבירשעג זיא -- ?אקירעמַא ןיא;
 טַאה סערעטניא ןרעדנוזַאּב ַא ;שִיערּבעה
 :ַאּב ַא טלַאהטנַא סָאװ ,לייט רעט43 רעד
 2ַאֹּב ריא ,עקירפַא:םורד ןופ גנוּביירש
 ,בֹושי ןשידיי ןקיטרַאד םעד ,גנורעקלעפ
 / =עגנָא יד ,ןטלַאטשנַא עשלהק עשידיי יד
 :ילּב ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי ענעעז
 ךיוא יװ ,(רעדליּב ערעייז טימ) שדוק
 :ַארגָאילּביּב עיונעג רָאג טינ ,עצױוק א
 :ערַּפ רעשידיי רעד רעּביא ץיטָאנ עשיפ
 1920 .ןוָאטּפיײק ןוא גרוּבסענַאהָאי ןיא עס
 :יױפַא?טוָאט; סָאד טריטקַאדער ,ה טָאה

 םעדצוחַא ,ןוָאטּפײק ,"ךוּברהָאי עשינַאק
 תודליּתװ :שיערּבעה ןיא טסַאפרַאפ ךָאנ -

 יםימכח ישעמ? ,(1879) "קינאטאּבה ימכח
 ןכוּתש ,"סדרּפהח ,יישפנה תודלוּתח ,(1855) -

  תואלּתת ,"םיחמצה ייח תֹודלוּתװ ,"תולילע
 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,,דנַא ,א "םימכח

 | | ,די:בתּכ

 יונּב םיחרי שש, ;71 ,80 ;"ןורּכז רפס,
 ,ץיועלעדוי ,ש ,י ;ה"מרּת ,"דיגמה , ןיא ,?קראי
 ,1916 ,גרוּבסענאהָאי ,"ןעּבעל עיינ סָאד,

 -- 1860) ןרהא = םייח רענּפַאה
 ךָאנ .עי.ילַאג ןיא .ּבעג (192 13/א

 ןייז וצ סנרפמ טווּורּפעג ךיז הנותח רעד = |
 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,יירערעל ןופ
 ןילַא "רעװענּביה עלהשמז ןחדּב םעדו

  תונותח ףיוא .ןטערטוצפיוא ןּבױהעגנָא
 :מַאז עניילק ַא ןּבעגעגסיױרַא ,ןחדּב סלַא
 ,קיזומ טימ "ןויצ רונּכז ט"א רעדיל גנול
 ןשיװצ ןעגנוזעג וּתעשּב טָאה'מ עכלעוו
 - ןּבָאה סָאװ ,םירוחּב-שרדמ:תיּב עגנוי ידו

 .הלּכשה ֹוצ ןקעמש וצ ןּביױהעגנָא ןיוש
 ילרבעהז ןופ רָאטקַאדערטימ ךיוא ןעוועג
 טצעלוצ ;דָארּב ןיא "יכנא ירבעז ןוא
 ןופ ,אקרּבוּב ןיא ןחדּב סלַא טּבעלעג
 :ַאּפ רעצנַאג רעד טימ ןיא רע ןענַאװ

 :ַאּב ךיז ,שטנעמ

 ,רערעל רערימָאט |

 1908 םורַא ,עקירעמַא ןייק קעװַא עילימ
 ?ילַאגשידיי ַא ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג
 6 עטצעל יד .י"נ ןיא טַאלּבנכָאװ ןשי
 טריזילַארַאּפ ןעוועג ןּבעל ןייז ןופ רָאי
 שיא דוָאר - ,סנעדיװָארּפ ןיא ןּברָאטשעג
 | ,דנעג

 - 189 ןוויס ה"כ) דוד ןיײטשפָאה
 ,װעשיטסָארָאק ןיא .ּבעג (

 . .ןוזַא ,םחנמ ,רעטָאפ ןייז .ּבוג רעוועיק
  זיא ,ליּבשמַא ןוא ןדמל ַא ,רעילָאטס ַא ןופ
 ;ךלַאװ ַא ןעוועג

 .ַאפ רעד טימטצעז
 ףרָאד ןיא עילימ
 ,ָאוו ,דָארָאגָאנסַאי
 טַאהעג ואוו . ,ןיל
 סנגייא ןייז ךיוא
 / ףרע ןיטַאיסעד 8
 : רעד טימ ןײלַא ןוא
 סרעטומ רעד ןופ ,טעּברַאּב יז עילימַאפ
 ןטסואווַאּב טעד טימ החּפָשמ ןעוועג דצ
 רעװעשטידרַאּב םעד --- רעקיזומסקלָאפ
 רָאי 5 ןופ .ָאקנעדָאלָאכ=רֹוצהֶדּפ רעמועלק
 ?רעד ךיז ןַאד ,רדח ןיא טנרעלעג 9 ןיּב
 :סיוא ןַא ,עלאביקע 'ר ןדייז םייּב ןגיוצ
 :עג זיא סָאװ ,רעקיטַאמעטַאמ ןטנכייֵצעג
 רעװעשיטסָארָאק םייּב דמלמ ַא ןעװ
 קיטייצכײלג ,עלעטָאמ 'ר "דיי ןטוגח
 2על ייּב שיערּבעה ןוא שיסור טנרעלעג
 =עגקעװַא םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא ,רער
 ואו ,ףרָאד ןיא ןרעטלע יד וצ ןרָאפ
 -שז יב טנרעלעג רָאי ײװצ ְךָאנ

 - ןּבױהעגנָא ךָאנרעד
 ןשירעיוּפ םעד ןיא לײטנָא ַא ןעמענ וצ
 :וצ עילימַאפ רעד ןופ רעגייטשסנּבעל
 ןוא רעדירּב ערעגנִיי 10 יד טימ ךיילג
 רערעל ַא ןרָאװעג רָאי 17 וצ .רעטסעווש
 ךיז קיטייצכיײלג ,ףרָאד ןטנעָאנ ַא ןיא
 1907 .גנודליּבטסּבלעז טימ ןּבעגעגּפָא
 .קעל טרעהעג ואוו ,וועיק ןייק ןעמיקעג
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 ,"עירָאטידיוא?סקלָאפײ רעד ןיא  סעיצ
 :ַאנ טימ טריסערעטניא סרעדנוזַאּב ךיז
 =וז יד קידנעגנערּברַאפ ,טפַאשנסיוװרוט
 רעשיפרָאד ןיא ,םייה רעד ןיא סרעמ

 6 ןופ סרוק םעד טכַאמעגכרוד ,טעּברַא
 טנידעג ,(שיכירג טימ) עיזַאנמיג ןסַאלק
 ,לָאּפָארדנַאסקעלַא ןיא רעקיליוויירפ סלַא
 :ץגסיוא טַאדלָאס סלַא ֹואוו ,עינעמרַא
 ,ערוטַאמ ףיוא ןעמַאזקע םעד ןטלַאה
 :ַארּפ רעד ּבילוצ ,זַאקװַאק טזיירעגכרוד
 ןיא ןיײרַא טנעקעג טינ עמרָאנ:טנעצ
 :ָאכיסּפ ןיא ןעמוקעגנָא ,טעטיסרעוויניא
 .,ּב"טּפ ןיא טוטיטסניא  ןשיגָאלָארװענ
 :ַאפ סלַא ןיֹוש) טיונ רעלעירעטַאמ סיוא
 ןיא טריפעגרעּבירַא ךיז (שטנעמנעילימ
 ואוו ,וועיק ןיא טוטיטסניא:ץרעמָאק םעד
 :ָאליפ רעד ףיוא סעיצקעל טרעהעג ךיוא
 :יסרעווינוא ןופ גנולײטּפָא רעשיגַאל
 רעדיל ןּבירשעג רָאי 9 וצ ןיוש---.טעט
 ןיא -- רעטעּפש ןוא שיערּבעה ןיא
 רעדיל ענייז) שיסור ןוא שינַיַארקוא
 יעעלַא רעטיירּב רעד ןיאז ,"ןעמָארטש;

 ןיא ןפַאשעג טשרעוצ ןענייז ,דנַא .א
 ןַא טימ טריטויּבעד שידיי ןיא ,(שיסור |

 ןיא רעדיל טימ ןוא "ףרָאד ןיאז דֹויטע
 טניז ,1917 װעיק ,"טייצ רעיינ רעד;
 ?1דיײשרַאפ יד ןיא טקילײטַאּב ךיז ןַאד
 יד יװ ,עניַארקוא ןופ ןּבַאגסױא עטס
 ןעװעג ,דנַא .א 11 1 "סנגייאז ּב"מז
 ןופ עיצקעסטיל רעד ןופ רָאטקַאדערטימ
 ועיק ןיא "עגיל:רוטלוק* רעד
 יד ןופ ,"גנַאגפיואע ּב"מז ןופ ,8
 ןוא "ךַאלעטערשז  ןלַאנרושז = רעדניק

 ?מַאז סיקצַאװעשטשַאכ ןופ ,"גנַאלק=גנילקח
 :כיד עשיסור סיוא ןעגנוצעזרעּביא גנול
 :רעדיווח ט"א ןּבַאגסױא יד ןופ ,רעט
 ּב"צ ןֹופ דילגטימ ךיוא ,וו"זַאא "סקואוו
 ןופ רָאטקעל ,"עגיל*רוטלוקח רעד ןופ
 עשיטַאמַארד ןוא עשירַארעטיל יד
 :סָאמ ןיא טּבעלעג רעטעּפש ,סעידוטס

 זיגט 

 .ּב"מז יד טריטקַאדערטימ א"צ ואוו ,עווק
 טקילפנָאק ַא ןיא ןעמוקעג ,?םָארטשײ
 =רעטנוא ןייז ּבילוצ עיצקעסדִיי רעד טימ
 םודנַארָאמעמ ןסיוועג םעד ףיוא טפירש
 / ,דנַא .א גרוּבנעדלָא רעקימעדאקַא ןופ
 רעשיערּבעה רעד ןופ עגַאל רעד ןגעוו
 .ירעטעּפש ,דנַאּברַאפנטַאר ןיא ךַארּפש
 =עג טייצ עסיוועג ַא ,דנַאלסור ןזָאלרַאפ
 =וצ/ ןיא טקורדעג ,ןילרעּב ןיא טּבעל
 ךיוא א"צ ,ןעמעָאּפ ןוא רעדיל "טפנוק
 ,1925) ןיקשוּפ .א ןופ .ןעגנוצעזרעּביא
 =יל2רעטומח סכילרעיַאװָאנּבוד עיפָאס ,(
 אפ עשיטַאמַארד יד ,(18 ,1923) "רעד
 רעד --- לואשז רעדליּב ייווצ ןיא עמע
 ,עזז ,1924) "לארשי ןופ ךלמ רעטצעל
 ס'חישמח ןטקַא ייווצ ןיא עדַאנָאפוּב יד
 םעד רַאפ ןּבירשעג :ש ,1925) "ןעטייצ
 .,("המיּבה רעטַאעט ןשימעדַאקַא רֶעװקסָאמ
  ,לארשי:ץרא ןיא סנטצעל ךיז טניפעג
 ןיא םיריש ךיוא טכעלטנפערַאפ רע ואוו
 ?גָאט םעד יװ ,ןּבַאגסױא עשִיערּבעה יד
 רעדיל ענייז ןופ --..דנַא ,א "רבדח טַאלּב
 .;ןעגנולמַאז ייר עצנַאג ַא סיֹורַא ןענייז
 ,1919 ,"ג"פ רעוועיקז) "ןגעוו ייּבצ :יװ

 :רוטלוקח ג"פ) "ןטילּב עטיורא ,(96 ז"ז
 ,(1920 ,וועיק ,"עגיל
 =ילװ קעטָאילּביּב עניילק ,"ג"פ?עכולמי)
 =ןענוזא ,(16 ז"ז ,1921 וועיק ,"קיר
 ,(23 ז"ז ,1921 ,ג"פ .זרעד ,"ןפיילש

 עּבַאגסױא * טכַארּפ עסיורג) "רעיורטש

 :ַאלָאק עשידיי עקידנרעגנוה יד תבוטל
 =ַאש קרַאמ ןופ ןעגנונעכייצ טימ ,סעינ
 ,"טָאקזעגדיײװ ןופ ןּבעגעגסױרַא ,לַאג

 =רוטלוקח ג"פ ןוויטַארעּפָאָאק םעד ךרודי
 ?רעגלַאװא ,(28 ז"ז ,1922 ,וועיק ,"עגיל
 ,(1922 ,וועיק ,עיצקעסדִיי ג"פ) "רענייטש
 ,"ןעקנופח ג"פ) ,"טנעוו ןופ לװָאט ןיאח
 =רעסערגרַאפַא ;(64 ןזײז ,1923 ,ןילרעּב
 =יִל ךוּב ןטשרע ןייז ןופ עּבַאגסױא עט

 :רעטכיד ןײײז םורֵא טמענ סָאװ ,רעד

 . "בעװעג:ןעניגז
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 22 -- 1912 קילדנעצרַאי םעד רַאפ ןפַאש
 יא .ּב ג"פ) "ןגעוו ייּב, ט"א סיֹורַא זיא
 ןופ ;(178 זיז ,1924 ,ענליוו ,ןיקצעלק
 ס--ה ןופ עּבַאגסױא רעלופטכַארּפ רעד
 ,ּב | רעד סױרַא זיא "קרעוו עטלמַאזעג+
 ,וועיק ,ג"פ רעוװיטַארעּפָאַאק) "קירילא
 ןיא זיא קרעוו=עזָארּפ ענייז ןופ- ,(3
 ?ןיָא=רעדניק ןופװ -- סױרַא םרָאפכוּב

 ז"ז ,1920 ,וועיק ,"עגיל-רוטלוקז ג"פ)
 ?לושז רעד רַאפ טצעזעגרעּביא טָאה 1

 סָאד "ג"פ רעוועיק ןופ קעטָאילּביּב

 ?םיד ןשינִיַארקוא ןופ עלהשעמ:רעדניק

 רעד ןוא זָאה רעדא ָאקנַארפ ןַאװיא רעט
 סװעיערדנַא דינָאעל ןוא "רעלכעטש
 ?עגנָא ךיוא טָאה ."טנוה ַאז גנולייצרעד
 ןעגנולמַאורעדיל יד וצ ןריפנײרַא ןּבירש
 רעשידיײ-שיניַארקוא רעגנוי רעד ןופ
 ןופ --"רענעּפשא ,"סקואוורעדיווש עּפורג
 ,טחוש ,א ןופ -"ףירגנָאװ ,רעפעפ קיציא
 -- ,יקצַאװעשטשַאכ ,מ ןוֿפ -- "טשרַאדז
 עטסקידנטײדַאּב יד ןופ רענייא זיא .ה
 עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ רעיײטשרָאפ
 ןוא המחלמ ךָאנ ןופ הפוקת רעד  ןיא
 רעטכיד רעטספייר רעד ,עיצולַאװער
 רעוועיקח רענעפורעג = ױזַא רעד ןופ
 :ַאנ עשילידיא טימ ןּבױהעגנָא ;"עּפורג
 םעד ןיא ךיוא רע טָאה ,רעדיל:רוט
 רעסיורג רעד ןופ גנַארד ןוא םערוטש
 םעד טליפרעד עיצולָאװער רעשיסור
 ,עיצולָאװע רעשימסָאק רעד ןופ םטיר
 דיירפ יד ןעגנוזעג ור רעשיּפע טימ ןוא
 ערענָאיצולָאװער יד ןופ רעיורט ןוא
 ַא ;ןעגְנוּבעלרעּביא ןוא ןשינעעשעג
 ןשילָאּבמיס ףיט ַא טימ טסינישזַאמיא
 רעד ןיא וויטיוטניא טלצרָאװרַאפ ,שוח
 ליפעג ַא טימ ,תורוד עשידיי ןופ השורי
 ,טרָאװ ןופ קיזומ ןוא קיטסַאלּפ רעד רַאפ
 ַא וצ טכַארּבעג ןפַאש ןייז ןיא רע טָאה
 ןעמעלּבָארּפ יד זעטניס ןשירעלטסניק
 :יסור רעטסיינ רעד ןיפ ןעגנומיטש ןוא

 ןוא טלעוו?סליפעג רעד טימ עיזעָאּפ רעש
 דיי םענרעדָאמ םעד ןּופ גנומענַאּב:טלעװ
 + ףעשידיי רעד ןיא ןגָארטעגנײרַא טָאה ןוא
 ,טלַאהניא םעיינ ןוא ןעמרָאפ עיינ קיריל

 יַאּב ב"מז ןיא ,"טסיירט עגנוי, ,דנַאלײר ,פ

 ,"טלעװ-רעכיּב, ,װָאקַאװטיל ,מ ;(9 ,"ןעניג

 ,"םיורגלימ, ,ןײטשניבר ,ש ;23 ,ז ,1 ,9
 31ש--11| ,1923 ,"טלעווירעכיּב , ,ליזימ .ג :/
 *רע ןיא , 10 || ,?םָארטש, ּב"מז ,ןָאדרָאג .ש

 ,"טייצ יד , ,גרעּבנייטש .נ ;111 10 ,"רעיוד ןשיד

 ןיא עינָאפמיס ַא, ,ןינא .מ 1192 20/8 ,"ג
 ,13 ,192ג ,"טייצ עײנ, ,יָארג ןוא טור |

 --- 1850 םורַא) ףסוי יקסנידָארָאה
 ?רַאּב ןיא ןטלַאהעג טָאה ( |

 ,ךעלגנִיי רַאפ לוש עטַאוװירּפ ַא וועשטיד
 =רעּב רעיינ ר ,די ט"א לכיּב ַא טסַאפרַאפ
 5 ןיא רעללעטשנעפעירּב רעבושטיד
 ,(104אע זיז ,ן"נרּת ,עשרַאװ) ילייהט

  ןקיזָאד םעד ןופ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ
 ןכעלמיטסקלָאפ םעד טימ רוטַארעטיל ןימ
 ,ןרעטסומ-ווירּב יד ןיא טרפּב ,ליטס

 דיי) אּבא -לאומש יקצעדָארָאה
 ןיא .ּבעג ( --1871 לולא
 החּפשמ ַא ןיא ,טנגעג רעוועיק ,ןילַאמ
 סרעטָאפ ןופ ,סוחי ןשידיסח ןטסכעה ןופ
 למוחג 'ר קידצ םעד ןופ לקינייא ןַא דצ
 ןצ - סרעטומ רעד ןופ ,רעליּבַאנרעשט
 ,רעװעלסַארּב ןמחנ 'ר ןופ לקיגייארוא
 ,ט"שעּב ןופ טקעריד טמײטש רע זַא ױזַא
 :ָאמ ןופ םותי ַא ןּבילבעג דניק סלַא ךָאנ
 ,רעטעפ ַא ייּב ןרָאװעג ןגיוצרעד ,רעט

 דוד-םהרבא 'ר ױיבג ןטסואווַאּב םעד
 17 ויּב ,װעשטידרַאּב ןופ קינַאזַאגַאמ
 ןוא ס'ש טנױעלעג הדמתה טימ רָאי
 =נַאגעג ,םירפסרסומ ןוא הלּבק ,םיקסוּפ
 גנֹונַא ןיק ןוא .טדיילקעג שידיסח ןעגנ
 .רעשיערּבעה רעיינ רעד ןופ טַאהעג טינ|

 .סניקסנעלָאמס ,"ןויצ תבהאז סוּפַאמ טימ קילעפוצ טנעקַאּב ךיז ןַאד ,רוטַארעטיל

 ןּבָאה ייז רֶעֹּבָא ,"םייח יכרדּב העוּתחח -
 ליפעג ןפיט ןייז טימ .ה ןגנוי םעד ףיוא
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 .טכַאמעג טינ םשור ו ןייק תודיסח רַאפ
 2ףיװ עסיױרג ַא םיא ףיוא ןּבָאה רַאפרעד

 ,לעּפייווצ .צ ,א ןופ קרעװ יד טַאהעג גנוק |
 .םעד טקעװרעד םיא ןיא ןּבָאה עכלעוו -
 טרעטשעצ זייווכעלסיּב ןוא שוח ןשיטירקר

 . ,גנּוױשנָאטלעװ עשידיסח גנערטש ןייז
 טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רע

 .ןײק קעװַא רעטעּפש ,גנודליּבטסבלעז |
 סעיצקעל טרעהעג טָאה רע ואוו ,ןרעב -

 טצעזַאּב ךיז סנטצעל ,טעטיסרעווינוא ןיא
 רעד ןיא .טריטויּבעד טָאה--,ןילרעּב ןיא-
 רפס:שורד ַא טימ רוטַארעטיל

 יח רעטיײװצ ןייז .םיקידצ ןוא םינּבר
 --- (ד"נרּת ,עקָארק) ילאומשמ םשח רוּב
 גנודנעװ ןייז טנכיײצַאּב ,א"שרחמ ןגעװ
 ,טּפַאשנסיװ רעד .ןופ גנוטכיר רעד .ןיא
 -,גנושרָאפ .רעכעל
 רעד וצ ןטעּבױַצ ייר ַא טכעלטנפעדַאפ

 :ַארעטיל רעשינּבר רעד ןופ עטכישעג |
 ,א"מר ,ל"שר) רעייטשרָאפ עריא ןוא רוט

 ןוא (.דנַא .א בהוּבא קחצי ,ףיש ם"רהמ =
  גנושרָאפ רעד ןּבעגעגּפָא ךיז ךָאנרעד |

 טָאה רע טיּבעג ןכלעוו ףיוא ,תודיסח ןופ
 ןופ רענייא סל! ןעװעג םש הנוק ךיז
 ַא ,רעשרָאפ עטסקיטכיו ןוא עטשרע יד

  רעשיערּבעה רעד ןיא קימעלָאּפ עסיורג
 :רַא ענייז ןפוױעגסױרַא ןּבָאה עסערּפ
 א"רגה/ ,"לכשהו שגרה תומחלמא ןטעּב3

 ,"חלשהי) "תודהי ינימ ינש, ,"ט"שעּבהו
 ַארַאּפ ַא ךרוד טריפ רע ואוו ,(09--+7
 ענייז ,תודגנתמ ןוא תודיסח ןשיװצ לעל
 :רַאפ רע טָאה תודיסח רעּביא קרעו
  ,שטייד ןוא שִיערּבעה ןיא טכעלטנפע
 ןיא ,לשמל) שיסור ןיא ךיוא זייוולייט
 ןוטץפ119ס0-1611016- :א"צ ,(מק. 8024
 86 פ66ז000068 467 )468 ומ ?01ס82 |
 (1914) 6 5166 ומ |ט-

 קרעוו טנַאלּפעג סיורג ַא ,66ח!טז .(1920)
 2לסח םוצ זיּב ך"נת ןופ קיטסימ עשידיי יד ר

 | ירמאק

 ,"םויריסח | ןופ תומכסה טימ--(1893 ,סעדָא) ."רפש |
 רעּבָא ,הרוּת רעשידיסח רעד ןופ תיצמּת
 ןופ עטכישעג יד םיא ןיא טלעפ סעי

 ױחע טָאה ןַאד טניז|

411 1922 

 - ,תודיסח ןופ רוקמ -

 :שמ רעקידסוחיו

 :עג ךסַא טנגוי
 2לג ,טרעדנַאװעג |

 "םידיסחהו תודיסחהח .,(שטייד ןיא) "םויד
 ןּבעגעגסױרַא רע טָאה שידיי ןיא ,דנַא ,א
 --(ל"שר) אֵירול המלש יּברַע לכיּב ַא זיולּב
 : ,וועשטידרַאּב) גנוקריוו ןוא ןעּבעל ןייז
 .טגַאגַא ןופ עטשרעח סלַא (16 ז"ז ,9
 עשידיי ענעי ןופ ןעיפַארגָאיּב ייר רעצ
 רעטנעענ ןענייז עכלעװ ,טייל .עסיורג
 יד רַאג טשרע ןוא ,"טייצ רעזנוא וצ
 .?רַאפ שידיי ןיא רע טָאה טייצ עטצעל
 רעד ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעלטנפע
 "טפנוקוצח ןיא) רהוז ןוא קיטסימ רעשידיי
 רעד, ךוּב ןייז .(גָאט* ן*א ,5

 רעד ןּבעגעג טרעווס ואוו

 .ייא זיא ,גנוגעװַאכסקלַאפ סלַא תודיסח
 ןַאמגילעז ,ר ןופ שידיי ףיוא טצעזעגרעּב -
 4 ןילרעּב ,יגיפ=ללּכװ)-

 . ,י"נ .,?טרָאװ סָאד ,

 13/ןש ,י"נ "גָאט רעד

 ,טסנרע .ש ;צ1 ,8 י

 22 ,רעביג 0

 | יי ,4

 -- 15 עד/שו רעּב ץ וָארָאה
 =ףךלַאװ םעניילק ןיא .ּבעג (

 / ?חרומ ,שולַאק טקירטסיד ,ןַאדיימ ףרָאד
 םעד ןופ טײװ טינ ,ןטַאּפרַאק שיצילַאג

 רעצלָאטש ַא ןיא

 ?ספרָאד ןופ החּפ
 רעטָאפ ןייז ,ןדִיי
 רעד ןיא טָאה

 ;גייוועגרעסיוא ַא ללכּב ןעוועג ,רעטילימ ןיא טנידעג ,לָאפָאניטנַאטסנָאק ןיא ,עינ | .?עמור ןיא טּבעל
 12 ַא טדערעג ,רֹוטַאנ עשיטעָאּפ ךעלי
 :ץכייצ םוצ טנַאלַאט ַא טַאהעג ,ןכַארּפש

 ןדִיי עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ,ןענ
 יד ּבילוצ ,עירטסודניא:טפַאנ רעד ןיא
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  צױַעּפ ;טנעירָא םעד טכֹוזַאּב םיקסע:טּפַאנ
 ַא ךיוא םייה רעד ןופ--רעטומ יד .עיס

 ;ןּב ריא ןכַאמ וצ טּבערטשעג טָאה--.ה |
 ןענרעל םיא טזָאלעג ,ברַא רַאפ דיחיי
 ַא יב םייה רעד ןיא םידומיל עשידיי

 טכוזַאּב רע טָאה קיטייצכיילג ,רערעל
 :עג 1914 ןוא לושספרָאד עשיניַארקוא יד
 :ַאטס ןיא עיזַאנמיג עשיליוּפ יד טקידנע
 2ױּפ ןּבירש;ג ןיוש רָאי 12 וצ .עלסינ
 .סָאד ןּבירשעגנַא--15 וצ ,רעדיל עשיל
 :עטניארַאפ ךיז ,שידיי ןיא דיל עטשרע
 :יֵל רעשידיי ןוא שִיערּבעה טימ טריסער
 לײטנָא ןקיטעט ַא ןעמונעג } רוטַארעט
 :ַאגרָא עשיטסינויצ עשיטנעדוטס יד ןיא|

 רעּבירַא המחלמ רעד תעשּב ,סעיצַאזינ

 עיגָאלָאעדיא רעד סלַא םזישידיי םוצ |
 | .טייקכעלמיטסקלָאפ רעשידיי רעד ןופ
 טּבעלעג עיזַאװניא רעשיסור רעד תעשּב
 ןרעטניה ,מלק 3 ,ףרָאד ןשימייה ןיא
 וצ ,הנּכס:סגירק רעקידנעטש ןיא טנָארּפ
 סָאװ ,רעדיל ךס ַא ןרעהעג טייצ רענעי
 ןיימ ןופחז גנולמַאז ןייז ןיא ןיירַא ןענייז
 טָאה ךיירטסע ןעוו ,"גרעּב יד ןיא םייה
 ןגיוצעגנײרַא ,עיצילַאג ןעמונרַאפ קירוצ
 4 ןופ ךשמ ןיא ,רעטילימ ןיא ןרָאװעג
 ןצנַאג םעד רעּביא ןרָאװעג ןּבירטעג רָאי
 עגנַאל ַא ףיוא ,עיכרַאנָאמ רעד ןופ חטש
 ואוו ,ןיוו ןייק טרידנַאמָאק ןעוועג טייצ|
 ןיא רעניצידעמ סלַא ,ןיצידעמ טרידוטש
 ;לַאטיא ענעגנַאפעג יד רַאפ רעגַאל םעד
 טנרעלעגסיוא ךיז --- ןיוו ןּבעל רענעי
 ?ָאליסורּב רעד תֹעשּב ,שינעילַאטיא
 ,טנָארפ ןפיוא ןעוועג םישדח 7 עוויסנעפָא
 ןוא לָאטיּפש רעניװ ַא ןיא טרידנַאמָאק ןַאד
 . ןיא רעדיל עכעלטע טימ טריטויגעד
 ?רַאפ ךָאנרעד .,,1918 "דנַאליײנז סרעּבמיא
 ןיימ ןופצ גנולמַאזרעדיל ַא טכעלטנפע
 ,"לַאװק רעדח ג"פ) י"גרעּב יד ןיא םייה
 אָאַּב טימ זיא סָאװ ,(48 ן"ז ,9 ,ןיוו

 .ידיי רעד ןופ ןעמונעגפיוא גנורעטסייג

 ,ןילטייצ ןרהא |

 יייר ןשירפ םעד טימ לופ .קיטירק רעש
 ואוו ,גרעּבנטַאּפרַאק יד ןופ םעטָא םענ
 :עג םעד ןופ ןוא ,ןסקַאװעגסוא זיא .ה
 עשידיי עטושּפ ןופ ןּבעל ןשילידיא ןטנוז
 םענירג ןופ הבינס רעד ןיא ןשטנעמ
 רעדיל ס -- ה ןּבָאה ,דלַאו ןוא דלעפ
 רעד ןיא ןָאט םעיײנַא ןגָארטעגנײרַא
 .ןרַאּבלטיממוא ןטכע ןופ--קיריל רעשידיי
 ךיוא ,רוטַאנ רעד טימ ךיז ןסיגפיונוצ
 ?סקלָאפ ןיא ןוא עקידנריר רעייז ענייז
 ןכַאמ רעדיל = המחלמ עגעטלַאהעג ןָאט
 רעכעלשטנעמ רעייז טימ טשור ןסיורג ַא
 טָאה ,ה .טייקכַאפנייא ןוא טײקכעלריטַאנ
 ,עוָארּפ ןיא סעדנעגעל ײר ַא ןּבירשעגנָא
 2נואווק טיא ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא
 ,"רערעדנַאװװ ג"פ) "תוישעמ עכילרעד
 ןופ עקינייא וצ ,(92 ז"ז ,1923 ,עשרַאװ
 - :רעּביא טָאה ,רעדליּב טנכייצעג ןײלַא יז
 - ,רעדילסקלָאֿפ עשיניַארקוא 30ַא טצעזעג
 טרימָארגַאּפ םגה) סָאקנעשטװעש ךיוא
 - ףיוא ,(רענלעז עשינִיַארקוא ןופ ןרָאװעג
 :ידיי רעּביא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ
 ןיא א"צ ,יײרעלָאמ ןוא טסנוק רעש
 :יל ערעטעּפש ענייז ןופ ייר ַא ,"טנייה,
 ןופ ,יירצונה ושיז עמעָאּפ רעד ןופ רעד
 יד ןיא טקורדעג ןענייז .סעדנעגעל ענייז
  ףפװ רעדח ,"קיטירקח ןטפירשטייצ רעניוו

 ימעל ,'גָאט רעזנואק רענליוו ןיא ,"רעק
 ,דנַא יא "טַאלּבגָאטװ רעגרעב

 ,1919 י"נ ,"טַאלּבַאגעט ,דיי , ,ןאמניילק ,א ר"ד

 ;ׂשז 1919 ,"ךיז ןיא, ,װָאקנימ ג 286
 / .ש ן'ב 'ה ,1920 ,'קיטירק, ,שטיװַאר ךלמ
 ,קיװײל .ה 1126 ,1920 ,"טפנוקוצ  ,רעגינ
 ,י"ב /טײצ, ,גרעבנײטש חנ ;'ש1 ,"ןעטפירש,
 4150 ,ז ,1922 ,"טלעוװ-רעפיּכ , ,לַאגיס ,י יי 0

 ,גיבייװ .נ 125 יז ,1924 10

 רעזנוא ,קאוטיל ,א {5 ,"רעטעלּב עשירַארעטיל
 } 5 ,"גנוטייצסקלָאפ

 23/טזו0 (קַאזיא) קחצי ץיװָארָאה
 .יפעי ןיא .ּבעג ( -- 3
 ןיב .,עינעמור ,טקירטסיד רעסַאי ,ינער
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 טכוזַאּב רָאי 5
 םייּב ןסעזעג טייצ רָאי ַא ןַאד ,סַאי ןיא
 1909 ,עמשטערקספרָאד ַא ןיא רעטָאפ
 רָאי עכעלטע ואוו ,עקירעמַא ןייק קעוװַא
 1912 טניז ,רעּפעש יד ןיא טעּברַאעג
 ,"סטרעװרָאּפװ ןיא םיריש טכעלטנפערַאפ
 ,"ךָאװ ידח ,תיש .ַא ,פחי

 .דנַא ,א "לַאנרושז:רעדניקז ,"גייווצ יד;
 לַאנרושז ַא ןּבעגסױרַא טווּורּפעג 2
 סלַא ."עזוומ עיירפ יד רעגנַאפנָא רַאפ
 קיטעט ןעװעג רעירָאטעגעװ רעוויטקַא
 רעד תעשּב ,עיפלעדַאליפ ןוא י"נ ןיא
 ?גנישַאװ ןייק טריגעלעד המחלמ:טלעוו
 רעירָאטעגעװ יד זַא ,ןלעוּפוצסױא ןָאט

 טסנידרעטילימ ןופ ןרעװ טײרפַאּב ןלָאז
 1916 ,ןעגנוגיצרעביא ערעיײז בילוצ

 :עװ רעדח לַאנרושז:שדוח ַא טריטקַאדער
 עשירַאטעגעװ ידש -- 1921 ,"רצירַאטעג ||

 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,"טלעוו
 :ַאטעגעװ ןוא טסירוטַאנ רעדח לַאנרושז
 :ַאטעגעװ ַא ןּבעגעגסױרַא ,1920 "רעיר
 "עמוטש יד ןופ לוק סָאדק עמַארד עשיר

 .עגרעּביא טָאה ,(1920 ,?ןיילַא; ג"פ)

 סנַאמָאר יטענָאר שינעמור ןופ טצעז
 ?רָאמ ,ג ,וװ ןופ קרעװ ,"השנמא עמַארד
 ןופ ךיוא ,,דנַא ,א ּפָאּפ יליסַאװ + ,ןוצ
 ?דנַאהַּפָא ענייז ןופ .שילגנע ןוא שטייד
 סױרַא זיא רוטַארעטיל ףעּביא ןעגנול
 .ןגעוו קימעלָאּפ עשיטירק ַאװ םרָאפכוּב ןיא
 טגיפעג ,(1919) "רידַאנ השמ טסירָאמוה

 ַאק ,סעלעשזדנַא:סָאל ןיא סנטצעל ךיז

 ,עינרָאפיל
 לַאגרֹושז ַא טעד
 : ןעמינַאדװעסּפ
 .ץ--ה

 - 8 ןוא) ןתנ ץיװָארָאה
 עילימָאפ ַא ןיא ענליוו ןיא .ּבעג (

 טנרעלעג רָאי 17 זיּב ,תוכאלמ:ילעּצ ןופ
 קעװַא רעטעּפש ,הבישי רעקדָאּבָאלס ןיא
 טקורדעג 1907 טניז ואו ,ןָאדנָאל ןייק

 ?בירגעג 1924 טָאה רע ואוו
 ענייז ,"ברעמ רעדז

  לוש ערַאטנעמעלע ַא

 ,"רעדעפ ידו

 .,א ,סגטירעװ ,ָאלינַאד

 =רֵא עשיטסילַאנרושז ןוא ןציקס ,רעדיל
 ,ןטפירשטיצ ענעדײשרַאפ ןיא ןעלקיט
 יד .ץ"נ ,קנופ .י ,ןילחר .נ פ"א ךיוא
 .רָאטקערָאק ןוא רעטרָאּפער ןרָאי עטצעל
 ןיא ,ןָאדנָאל ,"סערּפסקע ןעשידיאק ןופ
 גנוטייצ רעד ןופ ןרעמונ:גָאטײרפ ייר ַא
 גנוצעזרעּביא יד טכעלטנפערַאפ 5
 =נַאמש ןוא "ןיקע ןעמַארד סנָארייּב ןופ
 ם'נופ--ןעזרעפז ;םרָאפכוּב ןיא ,"דערפ
 רַאמָא רעטכיד ןעשיורעּפ ןעטסואווַאּב
 נָאל ,ןַאמדירּפ ג"פ ;טצעזרעּביא) ײסַאיַאכ|
 ןּפַאנק ַאוַא טקנוּפ טָאה סָאװ ,(1911 ,ןָאד
 - עטלהעוורעסיוא עלעכיּב ןייז יו ,טרעוו
 --ןעקנַאדעג ןוא ןעמיורטא ט"א "רעדעיל
 .םעד ןופ דליּב ַא ןוא המדקהינַא טימ
 .(16 ז"ז ,1924 ,ןָאדנָאל) ירעטכיד

 --1889 ןסינ ד"י) ןועמש קישטנָארָאה
 . ילָאק ,ןולעוו ןיא ,בעג (

 רעשיטַאּבעלַאּב א ןיא ,טנגעג רעש

 עסײה -- דצ סרעטָאפ ןופ ,החפשמ
  ,רעּבײױש:דלַאװ גנַאל = תורוד ,םידיסח
 רָאי 8 ֹוצ ,םידגנתמ--סרעטומ רעד ןופ
 ןוא ,ןּברָאטשעג רעטָאפ רעד םיא זיא
 =מורַא רָאי 17 זיּב 11 ןופ ךיז טָאה רע

 ,טיונ ןטילעג ,תובישי ןיא טרעגלַאװעג
 ַא ףיוא רעטעּברַא ןַא ןרָאװעג ךָאנרעד
 ןיק טַאהעג הנותח ,קירּכַאפ:רעקיטש

 תעשּב ,םָארק ַא ןטלַאהעג ןֹוא ענלָאּפמָאס
 ןיא רעטילימ ןשטייד ןופ דָאּבטולּב רעד
 רעד ןופ ךָארּבסױא םייּב ךיילג שילָאק
 ןרָאװעג לוצינ םיוק -- המחלמ.טלעוו
 ַײמָאס ןייק ןעמוקעגקירוצ ,ןּבעל ןטימ

 םוצ ךיז ןעמונעג רעדיװ ןֹוא ענלָאּפ

 +רעה ךרוד טקורדעגּפָא 1916 ,לדנַאה
 עציקס עטשרע ןייז שטיװעלינַאד עלעש

 ףרַאפ ןַאד ,טַאלּבגָאט רעזדָאל ַא ןיא

 סגרעּבנעסײװק ןיא רעדיל טכעלטנפע

 ,"ןעגנירח ,"גנוטייצסקלָאפל ,"רעכיּבלעמַאז

 "םָארטש רעד/ לַאנרושז סגרעּבנעסיײוו

 א ץֹוחַא םרָאפכוּב ןיא ,דנַא ,א 4
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 דלעפע ט"א גנולמַאז:רעדיל .רעניילק
 ?ןעמולּב

1, 
 עטױעטנָאלּפ

 ,עשרַאװ ,גרעּבנעסײװ ג"פ)
 2רַאפװ ןַאמָאר ַא ןּבעגעגסױרַא

 יד ןשיװצ רעדָא ןגעװ
 .טריטקַאדער -- ןּבעל ןשידיי ןופ תוברוח
 יגרעּבנעסייװ ,מ .י ןופ טרָאװרָאפ ַא ןוא
 דך"ז ,1924 ,עשרַאװ ,ּברַאפדלָאג ,ש גיפ)
 טרעדלישעג טרעװ סע ואװ ,(200+8
 לטַעטש עשידיי עטריזילַארָאמעד סָאד
 :יד רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןלױּפ ןיא
 טרָאװרָאפ םעד ןיא ;עיצַאּפוקַא רעשט
 :נֹוזַאּבַא ןיא ןוא רָאטקַאדער םעד ןופ
 רעיײז טרעװ ןַאמָאר ןיא לטיּפַאק ןיעד
 יד טכַאלעגסױא רעדָא טריקַאטַא ףרַאש
 ,עשרַצװ ןיא הביבס עשירַארעטיל עשיריי
 יד טנױשעג טינ ןרעװ טּפיוהרעד ןוא
 בגא זיא ךוּב טָאד) ןדיי עשיוװטיל יד
 םעד טױל טגיילעגסיוא ןוא ןּבירשעג
 טָאה'ס סָאװ ,(טקעלַאיד ןשילױּפ?שידיי
  ירַאלוּפָאּפ יד טפַאשרַאפ ןַאמָאר ס--ה

 רעד רעּבָא ,קרעװ:טעלפמַאּפ ַא ןופ טעט
 רעוויטקעיּבָא רעד טרעטשעג ךיוא ייּב
 ןשירעלטסניק ןייר םעד ןופ גנוצַאשּפָא
 טניואוו 1921 טניז-- ,ךוּב םעד ןֹופ טרעוו
 ןּבירשעגנָא טָאה ןוא קעוװַאלצָאלװ ןיא .ה
 םעײנַא ךיוא א"צ ,קרעװ עקינייא ר
 - ,טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ זיא סָאװ ,ןַאמָאר

 ,* גָאט, ןיא ,"טגיוועג עטיורג סָאד , ,רעגינ .ש

 24 2 זז1 ,י"3

 ---1858 ןסינ) לבח יולה ץיװרָאה
 ,רימָאקליװ ןיא .ּבעג (

 טנרעלעג רָאי 12 זיּב ,עטיל רענװָאק
 רעל רעד ףיוא ןעוועג ןַאד ,רדח ןיא

 :1ָאל ןייק קעװַא 1881 ,דימשדלָאג ַא ייּב
 ?רַאפ ,רעכַאמלקעטש ַא ןרָאװעג ואוו ,ןָאד
 :ָאפ רעשינַאריט רעדא עמַארד ַא טסַאפ
 :יל עיֹולּב ידח עטערעּפָא ןַא ןוא "רעט
 עקיטלָאמעד יד ןופ טריפעגפיוא) ײךעלעּפ
 רענָאדנָאל ענעדיישרַאפ ןיא ןרָאיטקַא
 ןוא רעדיל טימ טקילײטַאּב ךיז .,(ןּבולק

 ,לאיחי;ןּב פ"א קישטעמ באז

 ,ליאדעמ רענרעּבליז ַא טימ

 ןּבַאגסױא עשידיי ענעדײשרַאפ ,יא עזָארּפ
 ,"לעדיא עשיליוּפ סָאד, יװ ,ןָאדנָאל ןופ
 ןוא ץיוװָאריײמ ןופ "טפנוקוצ עשידוי יד;
 ,ןָאזלחר .ּפ"א "תימלושהק ,גרעּבצרעה ר"ד

 ןופ "הפוצה? ,יול שיא ּפ"א יילארשיה;
 יד ןיא

 ןיא ,סקַאפיּפיּפ+ ןוא "קזוחז רעטעלּבציװ
 ידע ,?לַאנרושז חעשידיאז ,"ןָאפעלעט
 רעשידיא, ,"ףַארגָאנָאּפ, ,ײטלעוו עשידיא
 -סערָאק לחר:ןּב ּפיא ,דנַא .א "סערּפסקע
 ,יגָאט/ רעװעקָארק ןיא טרידנָאּפ

 :יסקַאמ = ירַאנילָאּפַא םַאלגמרַאה
 ) -- 185 ?/וע) ןַאילימ
 רעצעלדעש ,ַאקסאילדָאּפ- .ַאלַאיּב ןיא .ּבעג
 =ָאװדַא ןטַאװירּפ ַא ןופ ןוז סלַא ,טנגעג
 :ָאטַאלימיסַא-שילוּפ ןיא ןגיוצרעד .טַאק
 .עיזַאנמיג טקידנעעג 1900 ,טסײג ןשיר

 =עד ַא רַאפ
 ןופ גנוריפפיוא רעד ןגעק עיצַארטסנָאמ
 העטגעט ןיא עסעיּפ רעשיטימעסיטנַא ַא
 ךיא ןכָאװ 3 ןסעזעג !?יצשָאטַאיַאמזָארז
 ?גָאמעד רערעדנַא ןַא רַאפ ,שינעגנעפעג
 ןשידירוי ןופ ןסָאלשעגסױא עיצַארטס
 =רעווינוא רעװעשרַאװ ןופ טעטלוקַאפ

 סלַא םיא טקירנעעג 1904 ןֹוא טעטיס
  ןופ טַאטידנַאקװ לטיט ןטימ ןרעטטקע
 .עיצַאטרעסיד ןייז ןופ דנורג ןפיוא יטכער
 :סור ןוא ןליוּפ ןיא האווצ ןָא השוריװ
 רַאפ םישזער ןשירַאצ ןרעטנוא ;ײדנַאל
 ןסָאלשעגסױא טײקיטעט רעשיטסינויצ
 =קירוצ רעטעּפטש רעּבָא ,,רוטַאקָאװדַא ןופ
 יב .טכער ןייז ןיא ןרָאװעג טלעטשעג
 םוצ ןּבעגעגרעּביא ןטנַאּפוקָא עשטייד יד
 עשיליוּפ ןקידייטרַאפ רַאפ טכירעג:דלעפ
 ץעלדעש ןיא סַאג רעד ףיוא רעליש
  ךופ גנולדנַאהַאּב רעלַאטורּב רעד ןגעק
 ַא וצ טּפשמרַאּפ ,ןעמרַאדנַאשז עשטייד
 ןרָאװעג טלָאצַאּב זיא סָאװ ,סנקײטלעג
 רַאפ גנורעקלעפַצּב רעשילױּפ רעד ןופ
 ןלױּפ ןטיירפַאּב ןיא ;דֹובּכ ריא ןציש

= 
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 - רֵאפ חוטַאקָאװדַא רעד ןופ ןסָאלשעגסױא
 ?עגסיוא רַאפ המקנ סיוא ןוא םזינויצ ?

 סלַא םייסגנודנירג
 ןטסכעה ןיא טרילעּפַא ,טַאטוּפעד .רעשידיי
 ןיא ןרעװ ןּבילק

 :ַארּפ םעד ןענואוועג ןוא טָארנטַאקָאװדַא
 ןוא םיוּבנירג קחצי טימ ןעמַאזוצ ;סעצ

 רעד ןופ רעריפ ןעװעג ןָאהט .י ר"ד|
 ;םייסגנודנירג ןיא עיצקַארפ רעשיטסינויצ
 :עג ,םייס ןטייווצ ןיא ךיוא ןּבילקעגסיױוא

 .ץיציזַאּפָא רעלַאקידַאר רעד וצ טרעה
 יװַא םעד ןיא שארּב םיוּבנירג ,י טימי

 ,יָאלָאק/ ןשידיי םענעפורעג- | -| סרעדנוזַאּב
 ןטנַאקַאּב םעד ןגעק ןטערטעגפיוא ףרַאש

 רעד ןגעװ  ךַאמּפָאז -
 רעקידיײטרַאפ סלַא ,"גנוקידנעטשרַאפ
 .םעד ןיא גנוטערטסױרַא ןייז ןופ טנַאקַאּב
 . ןופ סעצָארּפ:עיצַאטיליבַאהער  ןטנַאקַאּב
 1920 זיא סָאװ ,ָאריּפַאש יּבר רעקצָאלּפ
 רעטקידלושַאּב סלַא .ןרָאװעג ןסָאשרעד

 רעטױר רעד תבוטל שזַאנָאיּפש ןיא = |
 .ָצגנָא טייקיטעט עשיטסילַאנרושז-- ײמרַא
 ךיז-+ ,5 ?ץטסש514 ןיא 1906 .ןביוה

 גער רעשיטסינויצ רעד ןיא טקילײטַאּב

 ןיא ךיוא ,שיסור ןוא שילױּפ ףיוא עס
 - =-1919 ,1917 ססז ןט86 סרעּבוּב ןיטרַאמ

 =טייצ עשיטסינויצ יד טריטקַאדער 20

 .?/06 ןוא דצקס0מ16 ?ץססש3;/ ןטפירש -

 - ?םינייצ ייר ַא טכעלטנפערַאפ- ,2ץססט3616
 6'1ז:1(סווגזג 1 04 יו ,ןרושָארּב עשיטי

 2ףעּביא רעשיסור ןיא ךיוא סיױרַא ,,1906) |
 ױשס2ז024וסחסץ 1 104 824 ,(גנוצעז
 ,(1906 ,הטיׂש רעשיטסימייס רעד ןגעק)
 רושַארּב ַא ,(1906) אקעבעסמ ,םצתה*

 . ןופ ןכירטשדנורג יד ןגעוו שילױּפ ןיא
 ןיא קיטילָאּפסדנַאל רעשיטסינויצ רעד |

 ןיא לקיטרַא רעטשיױע ןייז ,(1918) ןליוּפ
 זיא (גנוצעזרעּביא רעדמערפ ןיא) שידיי
 "ןעּבעל רעצעלדעשק ןיא ןעוועג טקורדעג
 2רַאטימ רעקידנעטש ַא 1920 טניז ,2

 ,"טנַײה; ןופ רעטעּב

 - רעשיליוּפ 2 שידיי

 --יבצה רֹונּכִז ||

 / טנרעלעגסיוא ךיז

 .טכעלענעּפַאפ ןוא שידיי .ןּביירש ןײלַא

 י רעּביא .ךיוא ,ןליופ ןיא  קיטילָאמ רעשידיי !
 ךיוא טקילײטַאּב ךיז ,םינינע עשיטסינויצ
 ,ןּבַאגסיוא עשיטסינויצ ערעדנַא עקינייא ןיא
 לד ןופש ייה 1 ,1921) ?שרוחח ןיא א"צ

 - שֿצשלָאּב רעד ןגעו --חגעט ענעגנַאגרַאפ

 ;םרָאפכוּב ןיא ,(עיזַאװניא רעשיטסיוװ
 רעשידוי ג"פי ,22--1919) "סעדער:םייסז
 ,עשרַאװ /"ןעליוּפ ןיא  טַאר:לָאנָאיצַאנ
 | | -,156 ן"ז ,3

 - ;ג ג רלעפנרָאה
 טרשבמ לוקח ןיא טכעלטנפערַאפ .טָאה
 :מירק יד ןופ גנוּבײרשַאּב ַא 41- ,7
 - רעד סָאד זיא ,ה זַא ,תועמשמ .סעקַאשט
 - אעז) דלעפנרָאג ידַאקרַא ןופ רעטָאפ

 טָאה -- שריה = יבצ ןײטשנרָאה
 לארשי ּפ"א ,װעשטידרַאּב ןיא טּבעלעג ;

 - ט"א לכיּב ַא טכעלטנפערַאפ החּכירסח
 עיהפַארגָאטָאהּפ עדנעּבעל רעקפעינדילזח
 :ירק ענייא -- םולח ַא ןיא םולח א רעדָא

 .ירַאּב) "גנולהֲאצרע עשיטסַאטנַאהּפ:שיט
  =גֹוא ןּבירשעג }(55 ז"ז ,1891 ,וועשטיד

 :רכומ עלעדנעמ ןופ העּפשה רעד רעט
 ץנַאגַא ןיא ,סעקצַאש ,יקצעניל ,םירפס
 ,ןטיג
 - סנייא סלַא סערעטניא ַא סע טָאה ,שידיי

  רענילָאװ םענייר רָאג טינ םגהה

 :יטַאסײשיליּכשמ עטקיטעּפשרַאפ יד - ןופ
 ;יטירק רּבחמ רעד ואו ,קרעװ עשיר
 סָאד ,ןעגנונעדרָאמוא עשלהק .יד טריק
 - :גּברָאדרַאּפ יד ,שדוקצילּכ יד ןופ תועיבצ
 םַאזוצ ,תובֹוטילעּב טָאטש יד ןופ טייקו

 .ףױא לכיּב ןטנָאמרעד םעד טימ ןעמ
 .ט"א  גנולמַאז : רעדיל ַא ןּבעגעגסיױרַא

 ענעדעישרעפ -- עפרַאה יד
 :שידוי רעד עטכידעג עשירטעמ:שינָאט
 ,1891 ,װעשטידרַאּב) "עכַארּפש ןעשטייד
 / +עגנולעג ץנַאג טלַאהטנַא סָאװ 68(,  ז"ז

 - הנַאשז םעד ןיא רעדיל:ןויצ ,ןטעלּפוק ענ
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 רעשירָאגעלַא רעשינחדּב-ּבלַאה רעד ןופ
 גנֹוצעזרעּביא ַא ךיוא ,,דנַא ,א עיזעָאּפ
 ;ץךייט םייּב לעגניי סָאד/ סרעלליש ןופ
 רָאטװַא םעד ןופ טנעלַאט רעשיריל רעד
 רע רעּבָא ,רעטצעגערגַאּב ַא רעייז זיא
 ךיוא ןוא ןעּפ עקידעּבעל ץנַאג ַא טציזַאּב

 ןענייז קירטעמ רעשינָאט רעד עגונּב
 יּבגל סערוָארּפ רעסיוועג ַא רעדיל ענייז
 עשידי ערעטלע יד ןופ לקשמ םעד
 סָאטָאמ ןוא ןטַאטיצ עליפ יד ,רעטכיד
 ןוייװ ס --ה ךעלקרעװ עדייּב יד ןיא
 ןי* רָאנ טינ טּפַאשטנַאקַאּב ןייז סיֹורַא
 ךיֹוא רָאנ ,רוטַארעטיל רעשיערּבעה רעד
 ?יױצנַארפ ןליפא ןוא שטייד ,שיסור טימ
 רַאּפַא טקורדעגּפָא ךיוא טָאה .ה .שיז
 "דביירפזיוהש סרָאטקעּפס ןיא ןטייקיניילק
 :ַאק:ןעילימַאּפ ןעשידוי רעװָאשרַאוװז ןוא
 ,ד"גרּת ,"רַאדנעל

 .25/ו8) בקעי:לאֹומש ףרָאדנערַאה
 ,ןישטנעכ ןיא ,ּבעג ( --+0
 ַא ןיא ןגױצרעד ךיז .טנגעג רעצלעק

 ןרעטלע ןייז ייּב טנרעלעג ואוו ,ףרָאד
 ,לוש ױעשיפרָאד רעד ןיא ןוא ױעדורּב
 טעּברַאעג ,ץלעק ןיא ןָא רָאי 10 ןופ
 קעװַא המחלמ ּבײהנָא ,רעלָאמנדליש סלַא
 ןיק רעטעּברַא טרָאפסנַארט ַא טימ

 :עלגערטרעדמוא יד ּבילוצ ,לָאריט:םורד |
 ּבלַאה ַא ןיא ךיז ןעגנוגנידַאּבסטעּברַא עכ
 טרָאּפסנַארט םעד ןופ טײרדעגסױרַא רָאי
 ןיא טעּברַאעג רָאי ןּבלַאהטרעדנָא ןוא
 ןוא ןענָאגַאװ ןופ קירּבַאפ ַא ןיא ןיוו
 ברע ,ןסרוקטנװָא טכוזַאּב ,ןויטָאמָאקָאל

 ;קירוצ המחלמ:טלעװ רעד ןופ ףוס םעד
 ןַא ןעמונעג ואו ,ץלעק ןייק ןעמוקעג
 ,גנוגעװַאּב:צ"ּפ רעד ןיא לײטנָא ןויטקַא
 ןיא טקילײטַאּב ךיז עשרַאװ ןיא רעטעּפש
 ןופ ןַאגרָא -- "דנעגי רעירפװ רעד
 ר"א גנוגעוװַאּב-טנגוי רעשיטסי:צ"ּפ רעד
 :בַאי ,מ ,דניירפ םהרבא ,לּבײל ,ד ןופ
 ,ןעגנולייצרעד טכעלטנפערַאפ ,יקסנָאל

 יד ,םָאר הרובד

 .ךייק קעװַא תוּביס עשיטילַאּפ בילוצ 120
 =טסּבלעז טימ ןעמונרַאפ ךיז ואוו ,ןיוו
 :עט רעּביא סעיצקעל טרעהעג  ,גנודליּב
 - עסיוועג ַא טריטקַאדער ,טסנוק ןוא ױעטַא/

 ןוא "טסָאּפנעגרָאמ עשידויח יד טייצ
 ,ןָאפרָאד .י ,ש פ"א טרידנָאּפסערָאק
 ןיא ,ינירפּכ ,חימלוש:ןּב ,ףסוי:ןּב ךיוא
 ,ןלױּפ ןופ ןעגנוטייצ עשידיי ענעדיישרַאפ
 ,עקירעמַא ןוא ,"טנעמָאמ, ןיא טּפיוהרעד
 1924 "טייצ רעינע רעניװ רעד ןיא
 רעּביא ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעלטנפערַאפ
 :ָאלסָאכ,שט ןיא רעטַאעט ןשידײ םעד
 ,עיק אֹוו

 = --1863 5/ש) דדנטּכלא יװַאקרַאה
 ,קָאדערַאװַאנ ןיא .ּבעג (

 --,החּפשמ רעבושח ַא ןיא ,דנַאלסורסיײװ
 םהרבא א"צ ןעמַאטש סע רעכלעוו ןופ
 .,יבּכרה והיא

 .ףסוי ןופ רעטכָאט
 ןיז .ה לאלצּב
 השמ:ףסוי ,רעטָאפ
 ףַאװַאנ ןופ ןוזַא
 ַא ,בר רעקרער

 ויא ,ןדמל ַא דיי

 ,רחוס ַא ןעוועג
 ףיז ןוא דמעמ ןופ ּפָארַא זיא רע רעּבָא
 רע סָאװ ,ײרעכַאמרעגייז וצ ןעמונעג
 ןעמוקַאּב .טנרעלעגסיוא ךיז ןיילַא טָאה
 :עג ,גנויצרעד עשידיי עלענָאיצידַארטַא
 ןטרעלקעגפיוא ןַא טימ ךנּת טנרעל
 רעד ,רואיּב סנָאסלעדנעמ טול דמלמ
 .דומלּת רעשלטעטש רעד ןיא ארמג--ךָאנ
 ןּברָאטשעג םיא ןיא רָאי 11 וצ ,הרוּת
 ןגוצרעד זיא רע ןוא רעטומ יד
 ,,ה ןושרג ,רעטעפרעטלע םייּב ןרָאװעג
 םעד ,ןושרגןּב בקעי ןוז ןייז ייּב ןוא
 םססצס19 ןופ רעטעּברַאטימ ןקידרעטעּפש

 1180804מ0 רושָארּב רעד ןופ רּבחמ ןֹוא
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 ןעמוקַאּב ,(1902 ענליוו) א 0614

 ,שטייד ,שיסור ןיא תועידי עטשרע יד
 טנרעלעג ,עיפַארגָאעג ןוא קיטעמטירַא
 ?1פרַאװ טינ ,רערעל עטַאווירּפ ייּב ךיוא
 טײצ רענעי וצ .ארמג יד ייּברעד קיד
 ?קיטרַא?הצילמ עשיערּבעה ןּבירשעג ןיוש
 :טנַאהַא ןּבעגעגסױרַא ,םיריש ןוא ןעל
 ךלי לַאנררשז?רעדנק ןכעלטפירש
 ןופ קעטָאילּביּב רעד ןיא ,"םיעוש)ש

 ןופ ךוּבנרעל שטייד ַא ןענופעג ,ה ןושרג
 טימ טנעֶלַאּב לסיּבַא ךיז ןוא שיריס|
 ןפיוא .ךַארּפש רעשיטי:עס רעקיזָאד רעד
 :טע ,ענליוו ןייק קעװַא רָאיננּבעל ןט5
 ,שרדמ:תיּב ןיא טנרעלעג םישדח עכעל
 ?בעה ןיא טמוקלופרַאפ ךיז קיטייצכיילג
 סיוא ,שיסור ןיא ןוא קודקיד ןשיער
 ירעקורד סמָאר ןיא ןעמוקעגנָא טיונ
 :עג ךָאנרעד ,רעפײלשנּבַאטשכוּב ַא רַאּפ

 ;לַאהכוּב סלַא עמריפ רעד ןיא טעּברַא
 .ןעמונרַאפ קיסיילפ ךיז טכַאניײּב ,רעט
 טּפיוהרעד טרידוטש ,גנודליּבטסּבלעז טימ
 עשיסור ןּביירש  וצ ןּבױהעגנָא ,ןכַארּפש
 ןצעזרעּביא טוורּפעג וליפא ,ןעלקיטרַא

 עצרוק ַא ,שיסור ףיוא "לאינד רפסח -
 ןיא לושנכײצ יד טכוזַאּב ךיוא טייצ
 ןיא טּבעלעג םישדח עכעלטע ,ענליוו
 ,רערעל .רעשיערּבעה סלַא .קָאטסילַאיּב
 2בוּב ןייז ףיוא טרעקעגקירוצ ךיז ןַאד
 ,ענליוו ןייק ןעמָאר וצ עלעטש:רעטלַאה
 / ,םיליּכשמ רענליוו יד טימ טנעקַאּב ךיז
 ?סוועשערעש והילא ,ןַאיגנולֿפ יכדרמ יו
 ברקמ םיא ןּבָאה עכלעוו ,קיד .מ .א ,יק
 ענייז ןרעהעג טייצ רענעי וצ .ןעוועגה
 ,שידיי ןיא ןּבָארּפ עשירַארעטיל עטשרע
 :נָאקװ ןוא "לבב תורהג לע דילח סָאד יו
 ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ ."סענעצס עקסרָאט
 רעשידי רעד ןשיװצ ןעו ,1881 ןופ
 :ַאּב ַא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ץנעגילעטניא
 רעדָא עקירעמַא ןייק ןרירגימע וצ גנוגעוו
 ןענַאטשעגוצ ,ה זיא ,לארשי:ץרא ןייק

 הנוּכ רעד טימ עקירעמַא

 "םלוע םעװ -- עפורג רעטייווצ רעד וצ
 םהרבא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןוא

 ןייק קעװַא 1882 יַאמ ןיא (עז) עפסַאק
 ןדנירג וצ |

 עשיטסינומָאק ףיוא עינָאלָאק ַא טרָאד
 ןלַאפעצ עפורג יד זיא י"נ ןיא ,תודוסי

 ןּבָאה ,ענייז םירבח יד ךיוא יו ,,ה ןוא

 טָאה רע ,ןייטשוצסױא גונעג טַאהעג
 ?עגסיוא ,ןטעּברַא עטסרעווש יד ןָאטעג
 :ךלעפ סלַא ןעגנודרַאפ ךיז ,ןפיש ןדָאל
 ?רָאג ַא ןיא רישעג ןשַאװעג ,רעטעּברַא
 דַאירדַאּפ =הצמ ַא ןיא טעּברַאעג ,ךיק
 ,ה ןיא 1885 .ו"זַאא ןיולרעגנוה ַא רַאפ
 ?רַאפ רע טָאה טרָאד .זירַאּפ ןייק קעװַא
 טעּברַא עשיגָאלָאליפ עטשרע ןייז טסַאפ
 ואוו ,"תידוהי תפשח ט"א ,שִיערּבעה ןיא

 2רעּביא ןשירָאטסיהַא ןּבעגעג טָאה רע
 -רָאפ ,ךַארּפש רעשידיי רעד רעּביא קילּב
 :ידיי ַא ןוא רעטרעוו עריא ןגעוו ןעגנוש
 שידיי זַא ,ןזיוועגפיוא ןוא קיטַאמַארג עש

 :ףוטלוק עלַא יװ יֹוזַא ךַארּפש ַא זיא
 :רַא רעד טימ ךיז טנעקַאּב ,ןכַארּפש
 *סואווַאּב רעד טָאה ,ד=בתּכ ןיא טעּב
 - ,גָאלָאליפ רעטנרעלעג רעשידי רעט
 רעד ,שטיװָאניּבַאר לכימ לארשי ר"ד
 - וֵצנַארפ ףיוא דומלּת ןופ רעצעזרעּביא
 ןופ רעּבָאהּביל רעסיורג ַא ןיילַא ,שיז
 רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד
 שידיי ןיא טרידנָאּפסערָאק בגא טָאה רע)
 םערַאװ רעייז ,(1885 ,רַאטקעּפס ,מ טימ

 =רַאפ ,טסישידיי ןגני םעד טסירגַאּב
 .רַא ןַא טעּברַא ןייז ןגעו טכעלטנפע
 14/)} ) תזסחוטספ 151261405 ןיא לקיט

 רע ,ן--ה ןטָארעג ךיוא טָאה רע ,(1866
 תפשח ןופ לייט ןשיטַאמַארג םעד לָאז
 :וצ ןוא ,שטייד ןיא ןטעּברַאַאּב "תידוהי
 רעּבָא ,טעּברַאטימ ןייז ןירעד ט;ָאזעג

 - ץירוצ ןוא זירַאּפ טזָאלרַאפ ןַאד טָאה .ה
 ?עג יד טָאה רע ןוא עקירעמַא ןייק קעװַא
 610161006006 6014ז0102004 4.ז עטנַאלּפ
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 זיא "תידוהי תפשח ךיוא ,טכעלטנפערַאפ
 םעד זױלּב ןוא טקורדעג טינ ןּבילּבעג
 טּפשמ שיהח ט"א ןופרעד לייט ןטשרע
 רעטעּפש .ה טָאה "תידוהי תפשל ןושל

 רני סגרעּבנעזַאר ןיא טכעלטנפערַאפ :
 ?בוּב ןיא ךיוא סױרַא) 1896 "יברעמה
 םענופ טצעזעגרעּביא שידיי ףיוא ; םרָאפ
 (1906 "ךוּברהָאי סעקינימא ןיא רָאטװַא
 :יא רעשידיי ןיא לייט ןט:4 םעד ןוא
 ?יא ןופ גנומַאטשּבָאװ ט"א גנוצעזרעּב
 ,"טפנוקוצח ןיא--"רעטרעוו עשידיא עגינ
 סלַא ןּבעגעגסױרַא .ה טָאה 1886 ,4

 2נעסיוו=ךַארּפשז ַא ןופ ײלעכיּב סעטשרעז |
 2ץגָאלַאּפַא ַא "קעטָאילּביּב רעכילטּפַאש
  פשטייד:שידיא אידק ט"א רושָארּב עשיט

 ןירעוװ סעז ואוו ,(26 ז"ז ,י"נ) "ךַארּפש
 :רַאשז םעד ןופ תונוכּת יד טעריג םורָא/
 טעמּכ טכיורּבעג טרעװ רעכלעוו ,ןָאג
 59 טרעווס ןוא ,ןעדיי טפלעה יד אייּב

 ַא טוג איֹזַא ןיא רע סָאד ןעזעיװ
 ;"ןעכַארּפש ערעדנַא עללַא איו ךַארּפש
 רעד ךָאנ טּביירש ?לעטרעוורָאפײ ןיא

 ?שרע רעד זיא לעכיּב סעזידח : רָאטװַא
 יֵל רעד ןיא ךַאמ ךיא סָאװ טָארט רעט
 החמש ןימ זיא ,טלעװ רעשירַארעט
 םעד טימ רעּבָא זיא החמש ןיימ ,,סיורג
 ךיז טלעדנַאה סע סָאװ ,רעסערג ךָאנ
 סע סָאװ ןוא ןושל עמַאמ רעזנוא ןופי
 .ףעּבירשיג ךורּפש רעויד ןיא זיא
 ןופ ןרָאװעג ןדַאלעגניא רע זיא 7
 :נָאמ ןיא "םימשה רעשז עדניימעג רעד
 ןיא שיערּבעה ןופ רערעל סלַא לַאערט
 בגא טרָאד ,"לוקס ירפ ורּביהפ רעד
 גנוטייצ ַא ןופ רעמונ ןייא ןּבעגעגסיױרַא
 אידח ט"א עיצַאזינָאלָאק ןוא גנודליּב רַאפ
 שיפַארגָאטיל טקורדעג עכלעוו ,'טייצ
 .תויתוא עטהביתּכעג ןײלַא םיא ןופ טימ
 ;(עדַאנַאק ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד)
 2סירַא ווורּפַא טכַאמעג רע טָאה 80

 ,רָאביטלַאּב ןיא טַאלּבוכַאװ ַא ןבעגוצ
 / בילוצ רעּבָא ,סערגָארּפ רעשידיי רעדח
 יד ןופ טפַאשרענגעק רעוװיטקַא רעד
 ךיז סע טָאה ןטנעמעלע עוויטַאװרעסנָאק
 ךיז .טלעטשעגּפָא רעמונ ןט:9 ןפיוא
 טּפיוהרעד ךיז רע טָאה ,יײנ ןיא טצעזַאּב
 - =רַארעטיל:שיגָאגַאדעּפ טימ ןּבעגעגּפָא
 :רַאפ ןעוועג 09 -.19 4 ,טייקיטעט רעש

 םעד ןיא "סַאיהװ רעד ןופ רעטערט
 :ייא-סילע ףיוא עיצַארגימע רַאפ ָארויּב
 וװֲא דרוָאּבװ ןופ רָאטקעל ןעוועג ,דנַאל
 ?עמַא רעּביא שידיי ןיא ?ןָאשייקוידע

 :ליּב ,עיצוטיטסנָאק ,עטכישעג רענַאקיר
 2ףעטעּברַאװ ןרַאפ רָאטקעל ,וו"זַאא גנוד

 רערעטלע רעּביא רָאטקעל 1919 ,יגניר
 גַארג רעשידיי ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
 / ןופ רַאנימעס:רערעל ןשידיי ןיא קיטַאמ
 ייד עצנַאג ַא טכעלטנפערַאפ טָאה .ה--.י"נ
 :גנע ןופ רעכיּברעטרעוו ןוא רעכיּבנרעל
 ןוא שיסור ,שיערּבעה ,שידיי ןיא שיל
 "רערהעל רעשילגנע רעדװ :יװ ,שיליוּפ
 -- ןּבאגסיוא ערעטעּפש ,188 זיז .,1891)
 "תיּב:ףלא רעשילגנע רעד ,(טרעמרַאפ
 עדָאהטעמ ס'פרָאדנעלָאװ ,(32 ז"ז ,,1892)
 עשילגנע יד ןענרעלוצסיוא ךילדגירג ךיז
 ++445 זיז ,1893) "רערהעל ַא ןהָא ךַארּפש
 ?גנע סעטסרע ס--הח ,(136 ו"ו לסילש
 :גנעװ ,(64 ז"ז ,1895) "ךובעזעל סעשיל
 ז"ז ,1896) "רעלעטשנעפעירּב רעשיל
 ,"רעלעטשנעפעירּב רעשינַאקירעמַאװ ,0

 וא ךערּפשעג) "ַאקירעמַא ןיא שילגנעװ
 ,ב"א ןכָאנ שילגנע-שידיי רַאלוּבַאקָאװ
 רעשינַאקירעמַא רעדח ,(78 ז"ז ,7
 עט:2 ; 1003220 ז"ז ,1897 ,י"ג) ירערהעל
 --טרעסעברַאפ ןוא טרעדנעעג עּבַאגסיוא
 עשינַאקירעמַא-שידי ס --.הח ,9

 ןענרעל םוצ ןדיי רַאפ ךוּבנרעל---"עלֹוש -
 ןענעכער ןוא ןגיילסיוא שידיי ,שילגנע
 :קעל עשיטקַארּפח ,(160 ז"ז ,1900 ,י"ג)

 :רעל וצ עדָאטעמ --"שילגנע ןיא ןענָאיצ



 0 יב יװַאקרַאה י | / ספר

  רערעדנוזַאּב טימ ,רערעל ַא ןָא ןענ
 ?גנע .ןיא ןעמזישידיי יד ןופ גנומענטכַא

 ,"ג) שידיי ןיא ןעמזיצילגנַא ןוא .שיל

 . שילגנע סעגידנעטשלָאפײ ,(272 ז"ז ,1921
 :סױא רעד טימ ךוּברעטרעװ סעשידוי |

 "שידוי ןיא טרָאװ ןעדעי ןופ עכַארּפש

 =עּברַאפ עט:11 ,7597011/ ז"ז )1893, 
 ?גנע:שידויז ,(1910 --עּבַאגסױא עטרעס |

 --.ש ז"ז ,1898) "ךוּברעטרעוו סעשיל
 :רעמרַאפ ןוא עטרעסעּברַאפ עט:6 0
 .תרוּתש ;(364 ז"ז ,1910--עּבַאגסיוא עט
 רצואש ,(80 ז"ז ,1894) "תילגנא ןושל
 :רעװ שילגנע:שיערּבעה--"ארקמה ןושל
 סיֹוא עט:2 ,786-1 ז"ז ,1913ו ךוּברעט

 זפסוה סלַא ,(1918 טרעסערגרַאפ עּבַאג
 רַאלוּבַאקָאװ --60 {16טזסש ׂש0064003זצ |

 רעד טימ ,רעטרעװ עשִיערּבעה:ײנ ןופ
 ;(102 ז"ו) ּפלרח .ה ןופ גנוקריווטימ
 ,1892) 940 8'011 ק41:21806200 24

 ן'ז ,1893 - ץּבַאגסוא עט52 ן120 ז"ז
0) -+1140148 8802140606 06 

 1108110 6 31218080- 0 ז"ז ,1803) 6

 ?רַאפ ,700 ז"ז ,1911) 2עס0816 (ססמםקפ =
 2ז406- ;(1914 ץּכַאגסױא עטרעטעּב -

 0414 ן1עספאסמטהאט תהה תץססאהצפ

 - ןאגטסעץס161 102944 ,(152 ז"ז ,1917)-

 :טָאלז ,ק .ג טימ ןעמַאזוצ) 40

 נ 28 ןּבעגעגסױרַא ;(196 ז"ז ,יקצינ
 ןענרעל רַאפ טַאלּבנכָאװ ַא ןופ ןרעמ
  ךתס הסטזוסש תזמסזצאגװ ט"א שילגנע

 יד רעטנוא ןעגנושטײטרַאפ:טרָאװ טימ
 ,י"1 ,ןײטשריּפַאס ,י ג"פ) ןעלקיטרַא -
 2000 בורק ןופ שזַאריט ַא טימ ,4
 :כֹוּב ןיא טכעלטנפערַאפ ךיוא .,(.זקע
 ןופ גנוקעדטנַא -- 'סֹוּבמולָאקװ :םרָאפ
 --"ןָאטגנישַאוװח ,(32 ז"ז ,1892) עקירעמַא
 טנעדיזערּפ ןטשרע םעד ןופ עיַארגָאיּב
 ז"ז ,1892) ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ
 עטגינייארעפ יד ןופ ןָאיצוטיטסנָאקװ ,2
 ןוא טסקעט רעשילגנע -- "ןעטַאַאטש

 1( 1 ןיא)
 ןופ תורעה עשיטעגעזקע טימ -- ?ילגנא

 ,(84 ז"ז ,1897) גנוצעזרעּביא עשידיי
 יֵלַארֹוטַאנ ןופ ץעזעג --- "ןעזיטיס רעד
 =עגרעּביא ;}1899) ןטַאטש יד ןיא עיצַאז
 =עגו ,(64 ז"ז ,1922--ץעּבַאגסיוא עטעּברַא
 - ָאּפ ןוא עשיזיפ ,עשיטַאמעטַאמ--"עיפַארגָא
 ,358 זייז .ּב 1 ,1911) טרירטסוליא ,עשיטיל
 ןשינַאּפש ןופ טצעזעגרעּביא ,(414 ז"ז .ּב ||

 :עטכישעגיסעסעטנַאװרעס לעוגימ לַאניגירָא
 +שזוז ז"ז ט ,1 ,1897) "טָאכיק ןָאד ןופ
 סרעדנעלדירפ לארשי ,ּפָארּפ ןוא (3
 --"ןעליוּפ ןוא דנַאלסור ןיא ןעדיא יד
 "רעצעזרעּביא ןופ ןעגנוקרעמַאּב טימ

 - סגרעּבנעזָאר .ח .א טריטקַאדער - ,(1920) |
 .סטנָאפ ,ג .י ןופ גנוצעזרעּביא עשידיי
 =וא ןופ עטכישעג:טלעווײ רעקידנע 2
 ןוא "גָאט ןעגיטנייה זיּב ןעטייצ עטלַאר
 -?לעפ:רוא ידח לטיּפַאק ַא ןעוועג ףיסומ
 קנומ .ש ךָאנ "ַאניטסעלַאּפ, ןֹופ רעק

  םוגרּת םע םילהּת רפסח

 סנייר םהרבא ר"ד ,1915 ,ה רָאטקַאדער
 סצערג ןופ גנוצעזרעּביא עשילגנע
 1918(1) תסמט!גז 1115!סז7 01 106 ןסשפ

 .,ךנּת ןופ גנוצעזרעּביא עשילגנע עטלַא יד
 . םעדצוחַא ןוא עיגָאלָאטסירק ןופ טײרּפַאּב

 יד טױל ןלעטש עליפ ןיא טרעדנעעג ,
 =עזרעּביא:לּביּב ןוא םישרפמ עטסעּב -

 . טקילײטַאּב ךיז 1884 טייז טָאה ,(1915) רעצ
 עשידיי ,עשיערּבעה ענעדיײישרַאפ ןיא

 ,"דיגמהק יו ,ןטפירשטייצ עשילגנע ןוא
 ,"הגסּפה/ ,"הריפצהז ,"םויה; ,"ץילמהי
 אידו ,"םאלה? ,"ירבעה, ,"יברעמה רנח
 .גַאג עשידויא ,"עססערּפ עשיטילעַארזיא
 =וליא עשידוי רעקרָאפ וינז ,"ןעטטעז
 ןעדַאפדלָאג .א ןופ "גנוטייצ עטרירטס
 .י ןופ "רעקיטירק רעדי ,(הוקקמסטפ ֿפ"א)

 עשידוי רעקרָאי וינח ,"טפנוקוצח ,אפפַאי
 =וַאלסֲַארּב ןוא ץנימ ןופ "גנוטייצסקלַאפ |
 / =ףושז רעטַאעהטח .,"טסָאּפ דנעבאי  ,יקס |

 =רָאפי ; רעטעלּב:בוט:םוי סעקינימ ,ײלַאנ
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 :טיצ עשילגנע ןיא ךיוא יװ ,יסטרעוו
 :ילּבוּפ ,ןענָאטעילעּפ ץוחַא ואוו ,ןטפירש
 :קיטרַא עכעלטטפַאשנסיװ ןוא עשיטסיצ
 :ַאק ןופ) ןצנעדנַאּפסערָאק ןוא ווירּב ,ןעל
 רעּביא עזײרַא ןופ ,י"נ ןופ ,זירַאּפ ןופ ,עדַאנ
 ;קיטרַא ייר ַא טכעלטנפערַאפ ,(ןטַאטש יד
 תלאשלש :יװ ,עיגָאלָאליפ רעשידיי וצ ןעל
 ,1888 ,"הריפצהי) "תרּבודמ תידוהי תפש
 "תידוהי ןושלּב ירבעה דוסיהי ,(208--7
 2עדנע יד ןגעוו --,('א ,1899 ל"נ ,"המידקי)
 ןכַאמ רעטרעוװ עשִיערּבעה סָאװ ,ןעגנור
 ,גנוטײדַאּב ןוא םרָאפ ןיא שידיי ןיא ךרוד
 ןוא "ךַארּפש רעזנוא חּכמ ףעירּבז ןגעוו
 ןינז) ?עיפַארגָאפרָא עשידיי רַאפ םיללּכח
 ,(1888 "גנוטייצ עטרירטסולליא רעקרָאי
 ;נעלַאק:סקלָאפװ "שידיי ןוא שילגנעװ
 ןופ ןעלגער ןוא עיזעָאּפז ,(ה"נרּת ,רעד
 שידי ףיוא טדנעװעגנָא ,"עידָאזָארּפ

 עשידייז ,(1897 11/ןש ,"ןעטטעזַאג ,דייז)
 ?שידייװ ןוא שיאערּבעה ןיא ןעדַאללַאּב
 ,(1 ,1901 "ןָאיצַאנ אידח סרמש) ?שטייד
 :יפ ,דנַא .א "ןעדי" ייּב ןעמענ עשיוגק

 :סוועשטניװ ,מ) ןעלקיטרַא עשיגָאלָאל
 ןופ ןעטײצ עטסרע ידח ,("תמאח סיק
 זַאקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיא רעד
 29י:25 םוצ עגַאליײּב ,"טַאלּבעגַאט ,דייו)

 ךינס ע166/8װ 1 גמט- (רעמונ:יײליּבוי ןקיר
 ,(1900 ,400661040 160698 ןיא) 2860

 ץס1א-50009 (1=),, 608 406 10260-6261-

 2 ססװ- רושַארּב ןייז ןיא) תמגמ 664

 (זסטסח 10 (00/002ז26106 2800108ע/ |

 עשידיי עטלַא ןַאװ ,(13 ז"ז ,1892 ,י"ג
 /) ,?עיגָאלָאליֿפ עשידייז) ?עיצַאגוינַאק

 ןּבירשעג שידק סעדיירפ פ"א .דנַא .א 3
 :ײמעגלַא ןרעטנוא ןענָאטעילעפ עירעס ַא
 :סַארּב ןיא) "סנעי ןוא סָאד/ לטיט םענ
 :סקלָאפ רעשידייז רעקרָאי וינ סיקסוװַאל
 הלגמח--ףסוי רֹּב היכרב פ"א ,,("גנוטייצ
 גנוכַאמכָאנ ןימ ַא -- "אקירעמַאד ןירימט-
 ,לרעּפ ףסוי ןופ עריטַאס רעטסואווַאּב רעד

 ,"סט רעװרָאפװ ןיא ןעלקיטרַא|

 2נכַאלסיױא שִיערּבעהשלעוװרעדיוק ַא ןיא
 עקירעמַא ןיא שדוק-ילּכ יד קיד
 -- אנתוסזוסגמטפ פ"א ;("טסָאּפ דנעבאו)
 :עטיל עשטייד?שידיי אידח לקיטרַא ןַא
 גַארָאמ רעד ןוא אקירעמַא ןיא רוטַאר
 עשידי עגיה איד ןופ דנַאטשוצ רעל
 :ָאק רעד ףיוא רעפטנע סלַא --"ןעסַאמ
 ,"ץילמהז ןיא ןיזייר .מ ןופ ץעדנָאּפסער
 רעשידי רעד ףיוא ןלַאפנָא טימ לופ
 --,"טסייג רעיינ) עסערּפ ןוא רוטַארעטיל
 =ָאמ ַא טריטקַאדער ךיוא טָאה ,(0 ,8
 רוטַארעטיל ,טּפַאשנסיװ רַאפ טפירשטַאנ
 --1897 ,"טסיײג רעינ רעדח טסנוק ןוא
 נָא יד טעּברַאעגטימ ןּבָאה סע ואוו 8
 ןוא רעלעטשטפירש עש לריי עטסנעעזעג
 ,םיוּבנעגייפ .ּב ,ןידוּב ,ל יו ,ןטסילַאנרושז
 -.ל ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,ווָאנַארַאּב ,מ
 :ָאג .ב ,ץנַארק ,פ ,ףָאקטָאלָאז ,ןירּבַאק
 :צעל יד טריטקַאדער טָאה רעכלעוו) ןיר
 ,(10 ענענישרע יד ןופ ןרעמונ 3 עט
 =עגסיֹורַא ט"נרּת -- ה"נרּת ןופ ךשמ ןיא
 ?סקלָאפ ןעשינַאקירעמַא:שי דייז םעד ןּבעג
 םעדא ּב"מז ַא 1900 ןוא "רעדנעלַאק
 טָאה 1920 "טרעדנוהרהָאי ןעטסגיצנַאװצ
 רעקדערַאװַאנ יד ןופ תחילש סלַא רע
 טָאטשטרוּבעג ןייז טכו זַאּב טײלסדנַאל
 ייר ַא ןיא ןּבירשַאּב ןקורדנייא ענייז ןוא

 ףיוא יו
  ?סיה רהיא--קָאדערַאװַאנז ךוּב םעד ןיא
 .,"ןעּב על רעגיטנייה רהיא ןוא עירָאט|

 ז'ז ,1921 י"נ) םֹוּבלַא?רעדליּבַא טימ
 טייצ ערעגנעל ַא טכַארּברַאפ 1924 .0
 סיורג ןייז ךיז טקורד סע ואװ ,ןיוו ןיא
 -שילגנע-שיערּבעה-שידיי ַא -- קרעווסנבעל
 עטשרע יד ןופ רענייא ,.ה--,ךוּברעטרעװ
 רעד רַאפ רעּפמעק עטסנּבעגעגרעּביא ןֹוא
 םרוטלוק סלַא שידײ ןופ גנונעקרענָא
 ףרַאפ עסיורג רעייז ךיוא טָאה ,ךןַארּפש

 :עיגָאלָאליפ רעשידיי רעד רַאפ ןטסניד
 :נייא רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא רע

)26( 
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 ןיא) עיפַארגָאטרָא עשיטענָאפ יד ןריפוצ
 רע םגה ןוא ,(?סערגָארּפ; גנוטייצ ןייז

 ןּבעגכָאנ ןסָאמ עסיוועג ןיא טזומעג טָאה
 טָאה סָאװ ,םזינַאמרעג ןופ טסייג םעד
  =לרעמַא שידי רעד ןיא .טשרעהעג ןַאד
 ןוא עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשינַאק

 טינ ךיוא ךיז טסיײג ןקיזָאד םעד ןופ |
 ענייז ןיא ליפא טיירּפַאּב ןצנַאגניא)
 ןסיורג ַא ךָאד יז ןּבָאה ,רעכיּב-רעטרעוװ
 ?ַארגָאקיסקעל רעשידיי רעד רַאפ טרעוו
 ןופ דילגטימ ךיוא ןעוועג זיא רע ;עיפ
 י"ג ןיא עיסימָאק רעשיפַארגָאטרָא רעדי
 ךוּברעטרעװ ןסיורג םעיינ ןייז ןיא ןוא
 גנודנעוו עיינ יד ןעמונעג טכַא ןיא ןיוש
 רעד עגונּב עיגָאלָאליפ רעשידיי רעד ןיא
 =בכַאפנייא רעד ןוא ךַארּפש ןופ טייקנייר
 ,עיפַארגָאטרָא רעד ןופ טייק

 ןיא ,(עיפַארגָאיּבָאטװַא)
 ,אקירמאּב לארשי ימכח }12 --- 4 ,1903 ,/םאלה,

 ;74 ---70 ז"ז ,"םירשי רוד, ,ה ןנחלא ;33 .ז
 )6158 - 210611048 1671 ,89 ןש1 ,ן8 |

 "מרת ,דָארּב ,"ירבעה, ;ה"סרת 'ה ,8004
 ;(זירַאּפ ןופ ז"פאי ןופ ץנעדנַאּפסערָאק) ב"כ

 ,יקצולירפ חנ ;5 ,1886 ,"טַאלבסקלָאפ

 יּפַאטש , ,ךיירנײװ .מ ;241/ .ז ,"םזיטנַאנוסנֹוק
 י י"ןעל

 --1858 22/טװ) יולח דוד ץיוורוח
 ,עווישקַאל ןיא ,ּבעג (

 ,ךר72

 ,ּבוג רעוועיק
 ?עג הנותח רָאי 18 וצ ,שיערּפעה ןוא

 ןסעזעג רָאי 4 ןוא טשיװַאטש ןייק טָאה
 קידנּבעגּפָא ךיז ,טסעק ףיוא רעווש םייּב
 רע טָאה ךָאנרעד ,גנודליּבטסנלעז טימ
 זיא סע ואו ,ןַאמוא ןיא טצעזַאּב ךיז
 :רעּבירַא רע זיא ,ןעגנַאגעג רעווש םיא
 | ןיא טרָאד ןופ ןוא ,וועיק ןייק ןרָאפעג

 טָאה 1894 טניז ,ןבליהדש ןייק 8
 טָאה רע .עשרַאװ ןיא טּבעלעג רער

 ,"הריפצהז ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנמפערַאפ-
 =ןיוהע סרָאטקעּפס ןיא ןוא "ץילמהפ
 ןָא ןעמ טדניצ ױזַא .יווײ) 111 "דניירא

 - ץיוורוד =- יוואקראה

 רעשידוי ירבע:ינאגראשז |

 דֹומלּת טנרעלעג ךס ַא
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 :ןּבעגעגסױרַא םרָאֿפכוּב ןיא ,("?רעסַאװ

 תמכחּב ת"וש האמ וא שבד תרוּכח
 םילמה רפסח ;(1889 ,עשרַאו) ?עבטה

 רעשדק:ןושל
 עט=3 ,1893 ,עשרַאװ) "ךוּב-רעטרעוו
 -- (112 ז"ז ,1903 ,סעדָא -- עגַאלפיוא

 ץרעה ןופ המּכסה רעשיערּבעה ַא טימ
 םעד ןופ עדעררָאפ ַא ןוא ץיװָאנַאמײנ
 טגיילעג טּפיוהרעד טָאה .ה םגה ;רּבחמ

 םעד ןופ טײקױנעג רעד ףיוא טכַא
 הצע יד טגלָאפעג ןוא שטייט ןשיערּבעה
 םעד ןעמענוצנײרַאװ ץיװָאנַאמײנ ןופ
 םיללּכ איד ךָאנ סעקמַאר ןיא ןָאגרַאשז
 עגונּב) "?עכַארּפש רעשטייד רעד ןופ
 "ךוּב-רעטרעוו, סָאד טָאה ,(עיפַארגָאטרַא
 .רעשידיי רעד רַאפ סערעטניא ןסיוועג ַא
 ,עיגָאלָאטקעלַאיד ןוא עיפַארגָאקיסקעל
 .ןופ רעטרעװ יײר ַא קידנענעכיײצרַאפ
 וה זיא רשפא -- .שידיי ןשיניַארקוא
 רעד ןופ רּבחמ םעד טימ שיטנעדיא ךיוא
 ןיא סָארגָאּפ רעגיטולּב רעד רושָארּב
 ,(16 ז"ז ,ו"טרּת ,סעדָא) "ַאססעדָא

 ,יקצולירפ חנ ןא 'ה ,"ןירפוסו וינָּבִר רוד

 *ּפאטש , ,ךיירנייוו .מ ;2111---2411 ,םזיטנַאנוסנוק ,

 ,28--27 ,"ןעל

 (ה = 1895) םי"יח ץיוורוה

 ?עג רָאי 9 ויּב ,קַאטסילַאיּב ןיא .ּבעג
 :ור ַא ןיא רָאי 3 ןַאד ,רדח ןיא טנרעל
 16 ויּב ךָאנרעד ,לושסקלָאפ רעשיס
 :גטיירג קיטייצכיילג ,הבישי רעד ןיא רָאי
 טימ ןעמַאזצ ;ערוטַאמ וצ ךיז קיד
  =ָאטסילַאיּב ןופ ןטילעג עילימַאפ רעד
 עשיטסילַאנרושז ,1906 םָארגָאּפ רעק
 :גכָאװ ןיא 1913 ןּבױהעגנָא טייקיטעט
 ןיא ןוא "טרָאװ רעקָאטסילַאיּבח טַאלּב
 :ַאּב ךיז ,1סססמ 882001084 ןכעלגעט

 - "טַאלּבעגַאט רעקָאטסילַאיּבא ןיא טקילייט

 . ןיא ,גרעבשרעה .ש .א ןופ ר"א 5
 יא רעטעּברַאטימטּפיה ,"הריפצהנ רעד

 םװַא--ינוי ,ײטַאלּבסקלָאפ רעקַאטסילַאיּבא |
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 :טימ רעטסקינייװעניא ןַאד ,1919 .טסוג
 ןיא 'ןּבעל עינ סָאד/ ןופ רעטעּברַא
 ןופ ךיוא טייצ עצרוק ַא ,קָאטסילַאיּב
 ןיא 1921 טניז .,,עשרַאװ ןיא ."הריטצהש
 ?וילק ןיא טקילײטַאּב ךיז ,עקירעמַא

 ןעשידיי? ןיא ,יטלעוו רעשידייז רעדנעל
 ןעוועג ,"ראדהפ ,"ןרוּתהח ,"טַאלּבעגַאט |

 ןדנעלוילק ןיא שיערּבעה ןופ רערעל
 :טימ רעקידנעטש -- ןרָאי עטצעל יד
 ןוא "לַאנרושז ןעגרָאמש ןופ רעטעּברַא
 :ןעמינַאדװעסּפ ענייז ,,"רענאקירעמאז

 ,ןָאסרַאזַאל ,ח ,(רזעילא ןּב םייח) א"ּבה |

 --1865) בוד=םייח ץיוורוה
 רעװעילהַאמ ,יקרָאה ןיא ,ּבעג (

 ,דמלמ ַא ןופ עילימַאפ רעד ןיא ,.ּבֹוג
 טנרעלעג ,ןיּביל ,ז ןופ רעדורּב רערעטלע

 | םייּב ןוא רדח ןיא
 בר ןשלטעטש
 טכוזַאּב 87-1
 =ער עקיטרָא יד
 עשימָאנָארגַא :לֵא
 רעטעּפש - ,לֹוש
 :ָאליפ טרידוטש
 ,ךיוו ןיא עיפָאס

 יב טכוזַאּב ךיוא ואוו !
 קיזייא:קחצי ןופ . ששרדמה:תיּבו םעדה

 רעד ,ןטפַאשנסיװ עלַאיצָאס ןוא ,סייוו
 :רעּב ןיא עימָאנָאקע עשיטילָאּפ טּפיוה
 ןייז רַאפ ר"ד לטיט םעד ןעמוקַאּב ,ןיל
 יד ןוֿפ גנולקיװטנַא ידח עיצַאטרעסיד
 =ָאס יד ןוא ןשינעפרעדַאּב עכעלשטנעמ

 :לעזעג רעד ןופ גנוריצנערעפיד עלַאיצ-|
 :ָאמש .פָארּפ ןיא טכעלטנפערַאפ) ײטּפַאש
 :ןסיוו עלַאיצָאס רַאפ לַאנרושז סרעל
 ןעמונעגפיוא םערַאװ רעייז ןוא ןטפַאש
 ךָאנ .(ןזיירק עכעלטפַאשנסיװ יד ןיא
 ;ור ןיא טקילײטַאּב ךיז טנעדוטס טלַא
 העּפשה רעד רעטגוא ,ןטפירשטייצ עשיס
 טימ ,יקטוועשטידרעּב ןוא םעה-דחא ןופ
 =גָא ,ןילרעּב ןיא .טנעקַאב ךיז עכלעוו

 ץיוורוה

 ןּבעגעגסױרַא)

 רַאפ ןוא שִיערּבעה ןּביירש וצ ןּביוהעג
 רַא עשיטסיצילּבוּפ רעסיוא ,טכעלטנפע
 ײר עצנַאג ַא ,"הריפצהח ןיא ןעלקיט
 ,"חלשהח ןיא ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס
 ,ילוּכשאה ,"הנשה רפס? ,"ףסאיהא זולח
 שרַא .עכעלטפַאשנסיװ עקינייא ךיוא יו
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 - "חלשה+ ןוא "ברעממו חרזממ? ןיא ןטעּב

 ןופ עּבַאגסױא רערעדנוזַאּב ַא ןיא ןוא

 .שידי ןיא ,"ןוממחז -- "הישוּתת ג"פ

 ?רעד ַא טימ 1899 "דויח ןיא טריטויּבעד

 ךיז טײצ רעד וצ ,"סופיירדח גנולייצ
 ?ידיי רענַאדנַאל יד ןיא טקילײטַאּב ךיוא
 ,ןעגנוטייצ עש
 טינ ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ,טעט
 .+ַאמ ףילוצ ,טייקכעלגעמ יד קידנּבָאה
 ןּבעגוצּפָא ךיז ,ןדנעטשמוא עלעירעט
 =רַא רעֿכעלטּפַאשנסיװ רעלעיצעּפס רעד

 5רושז רעלענַאיטעפַארּפ א ןרָאװעג ,טעּב-
 גַאווצ טריטקַאדער 03--1901 טסילַאנ
 עשידוי ידע רָאטקעּפס ,מ טימ ןעמ

 "טלעוו-ןעיורפ ידח ןוא ?גנוטייצסקלָאפ
 ג"פ ,רודגיבא:ןּב ןופ

 םעדװ ֹוצ ץנערוקנַאק סלַא ,"הישוּתז

 רעד ךָאנ .("ףסאיחאק ג"פ ןופ "רוי
 ?רעטעּפ ןיא "דניירפ םעדע ןופ גנודנירג
 טלַא ןרָאװעג ןדַאלעגנײא רע זיא ,גרוּב
 ףופ רעדילגטימטּפיוה יד ןופ רענייא
 טעמּכ ,טכעלטנפערַאפ ןוא עיצקַאדער רעד

 2יִלּבוּפ:לענַאיצקַאדער ,רעמונ ןדעי ןיא
 2ײטּפָא יד טריפעג ,ןעלקיטרַא עשיטסיצ
  צצלעיצנַאניפ ןוא עשימָאנָאקע ןופ גנול

 ןעוועג זיא סָאװ ,ר חוס ַא פ"א ןגַארפ
 -רעועל ןשידי םייב רעלוּפַאּפ רעייז

 :עטנעק עכעלדנירג ס--ח קנַאדַא םלוע
 ןטּפַאשנסיװ עשימָאנַאקע יד ןיא ןשינ

 יז ןֹופ ,ליטס ןרָאלק ןטכײל ןייז ןוא
 :ָאמרעד וצ זיא ןטעּברַא ערעסערג ענ

 יד/ ,"ערהעל ס'סקרַאמ לרַאקש :ןענ
 ,ײדנַאלסור ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס

 עשידוי יד ,"ןווָאנּבוד וצ ףעירּב ַאװ

 ףיסרעווינוא טקידנעעג
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 ןיא ?דנַאלסור ןיא עגַאל עשימָאנַאקע
 יא (ו--! ,יןעּבעל סָאדח לַאנרושזשדוח
 =ער רעד ןופ סױרַא .ה זיא 1906 .דנַא

 -ַא קידנּבײלּברַאפ ,"דניירפע ןופ עיצקַאד

 =ייֵצ רעד ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש |

 קיטסירעטקַארַאכ ַא) 1911 ןטימ זיּב גנוט

 ןיא ןּבעגעג .ה טָאה "דניירפ םעד ןוֿפ
 עכילגעט עטשרע רעזנוא? לקיטרַא ןייז
 עג רעגירהָאי=ןהָעצ רעד וצ -- גנוטייצ

 ,"סקנּפ םעדח ןיא .,"דניירפע םנופ עטכיש
 עג רע זיא גנַאלנרָאי .,(264--243 זיז
 =ײל עשידיי יד ןופ רָאטקעּפסניא ןעוו
 ןטל ןוא א"קי ןופ סעסַאק-רָאּפש ןוא
 ַא ןּבירשעגנָא א"קי רעד ןופ גָאלשרַאפ
 יד ןופ ןגַארפ יד ןגעוו ןרושָארּב ייר
 טפלעהז) סעיצַארעּפָאַאק?טידערק עשידיי
 ןיאע ,"גירלוש זיא רע ,"ןײלַא ךיִז
 2ארַאפ ,"טגעמָאמ םוצ/ ,"רהָאי ןיא גָאט

 ַא ךױא ,(דנַא .א "טנייה ןוא ןערהָאי
 יד ןופ קיטקַארּפ ידװ קרעװ רעסערג
 רעזייווגעוו ַא --- "סעסַאק-רַאּפש ןוא-הייל
 :טידערק עוויטַארעּפַאַאק עשידיי עגונּב
 ַא ןּבעגעגסױרַא ךיוא טָאה ,ןטלַאטשנַא
 :רעװדנַאװ רַאפ ףליהטסּבלעזא רושָארּב
 קַאז ,ל ,םילּב י טימ ןעמַאזוצ ,"רעק
 1914 טניז טריטקַאדער ןיקיורפעי .י ןוא
 :עּמָאָאק עשידוי ידח לַאנרֹושז:שדוח םעד
 :וצז רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ;"עיצַאר
 םעד טכעלטנפערַאפ 1911 ואוו ,,ײטפנוק
 ("לעטלעוו סמכילע:םולש) לייט ןטשרע

 2ַאקעלַאיצָאסע טעּברַא רערעסערגַא ןופ = |
 :עטיל רעשידיא רעד ןיא ןּפיט עשימָאנ |

 רעּביא ןטכיזרעּביא ןּבירשעג ,"רוטַאר
 ןיא דנַאלסור ןיא עגַאל רעשידיי רעד

 ב"טּפ) "טלעוו עשידוי ידא לַאנרושז-שדוח

 ןופ רענייא ןעװעג 1917 .(ענליוו ןוא
 :טעּפ} םעד ןופ רעטעּברַאטימ:טּפיוה יד

 :עּפש ,18-1917 "טַאלּבגַאט רעדַארגָאר
 ואו ,קסנימ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא רעט
 =יֵצ עשיטסינויצ יד . טריטקַאדער 1919

 ,"ךאז-

 רעציזרָאפ ןעוועג ,"קלָאפ ןרַאפ גנוט

 ײב עיצקעס רעשירַארעטיל רעד ןופ -
 יד ןיא טעּברַאעג ,עגיל-רוטלוק רעד
 רעד ייּב סעיצַאזינַאגרָא עשימָאנָאקע
 ערעסערג עטצעל ענייז ןופ ,טכַאמנטַאר
 / :םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפערַאפ ןטעּברַא
 -ַא -- ןעײטרַאּפ ןוא ןעסַאלק עשידויז
 ,"הלואגח ג"פ) "רויטע רעשיגָאלָאיצָאס
 טװורּפעג ואו ,(72 ז"ז ,1918 ,ּב"טּפ
 יד ןוא טטייקידנעװטיונ יד ןדנירגַאּב

 עשידיי יד ןשיווצ זעטניס ַא ןופ תודוסי !
 ?ָאיצַאנ רעד טימ ןעמעלּבָארּפ עלַאיצַאט
 ,םויניצ םעד ןוא םעלּבָארּפ רעלַאג
 =בוח! םעד ןגעק בגא קידנטערטסױרַא
 ףַארּפש רעשידיי רעד ןגעק "ּפמַאק"םיב

 עשידי יד ףיוא ךָאד טלַאה עכלעוו
 יד ןופ ןדיי ּפָא טצענערג ,טרַאנגײא
 ,תוביבס עכעלטפַאשלעזעג עקימורַא
 '/ עשידי רעײז סיֹוא רעטלוּב טצירק
 =ינֹויִצ ןופ ןיא סָאװ ,טלַאטשעג:סקלָאפ
 :עסיורג ַא רעייז טקנוּפדנַאטש ןשיטס

 .ףױא טָאה "הלואגי ג"פ ןיא
 ץרעװ שיערּבעה ןייז סױרַא טלָאזעג
 רעּבָא ,"תוימונוקאה תומילּברּפהו תונויצהח
 ךיא דנַאלסור ןיא ןשינעעשעג יד ּבילוצ
 טָאה .טכעלטנפערַאּפ טינ ןּבילּבעג סע

 ?ףײרַא ןַא טימ טגרָאזַאּב ןוא טריטקַאדער
 ןיגייפ .א .ח .רגֲא ןופ ךוּב סָאד ריפ
 +ףֵא רעד ןופ ןעדָאטעמ ןוא ןעגעוװ ידח
 -- "לארשי:ץרא ןיא עיצַאזינַאלָאק:סטייג
 .ַא ןטעּברַאוצסױא בורּפ רעטשרע רעד
 :עטסיס רעקינייװ רעדָא רעמ ַא ןופ ןַאלּפ
 =ָאלַאק רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעשיטַאמ
 2רַא רעד טימ עניטסעלַאּפ ןיא עיצַאזינ
 .:ַאגסױא) טנעמַאדנופ סלַא הזוחא:סטעּב
 .טמַא:לאושיץרא ןעשיטסינויצ ןופ עּב
 -- .(94 ז"ז ,1920 עשרַאװ ,ןעליױּפ ןיא
 .עװקסָאמ ןיא טציא טּבעל

 . ?ןיגײרב ,ר }"ינויצ ןוקיסקל עו ,ּפ
 | ,"ךוּבסנעּבעל ןיימ ןּופ
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 --1893 15/א) .ּבא .ח ץיוורוה
 רענליוו ,ןָאגרָאמס ןיא .ּבעג (

 ןיא טנרעלעג טײצ עצרוק ַא .טנגעג
 ךָאנרעד ,עדיל ןיא הבישי סעסענייר |

 :רַאפ וצ לארשי:ץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא
 ּבילוצ .,גנודליּב-לושלטימ ןייז ןקידנע
 1915 המחלמ רעד ןופ ךָארּבסױא םעד
 טָאה רע וואו ,עירַאגלוּב ןייק קעווַא
 .+יטעט עשיטסילַאנרושז ןייז ןּביױהעגנָא

 :יךײ:שירַאגלוּב רעיפָאס רעד ןיא טייק
 1917 טניז ,"טּפשמהח טפירשטייצ רעש
 םעד טכוזַאּב ,םלָאהקַאטש ןיא טּבעלעג
 ןּבירשעג 1920טניז ,טעטיסרעווינוא ןקיטרָא

 "ןרּתהז ,"םלועהיז ,"הריפצהןיא ןעלקיטרַא |
 טימ םלוע ןשידיי םעד קידנענעקַאּב ;,דנַא א
 יד ןופ טרַאװנגעג ןוא טייהנעגנַאגרַאפ רעד -

 1924 ,דנַאלניפ ןוא עיװַאנידנַאקס ןיא ןדיי
 :ףַאטימ סלַא ,עשרַאװ ןיא טצעזַאּ ךיז
 ךיז טקילײטַאּב ."םויהא ןיא רעטעּב
 ,רעטעלּב עשירַארעטילק יד ןיא ךיוא
 ,דנַא .א "קלאפ עשיד'א סָאד; רע--י"נ
 רעשידיי:שיװַאנידנַאקס רעד ןיא ךיוא יו
 | ,עסערּפ

 --1150 םורַא) לקייח-םייח ץיוורוה
 ןיא ,,ּבוג רעוועיק .,ןַאמוא ןיא .ּבעג ,(122
 סוחי ריא טריפעג טָאה סָאװ ,עילימַאּפ ַא
 ךָאנ ןוא רוד .ןטפניפ ןיא ה"לש ןופ
 סרעטומ רעד ןופ ;עינַאּפש ןופ רעטייוו
 םעד ,ורַאק ףסוי ןופ טמַאטשעג דצ
 םעד ןופ ןוא "ךורע ןחלושח ןופ רּבחמ
 סע ןכלעוו ןגעוו ,לקַאװ לואש ןטמירַאּב
 ַא זיא רע זַא ,עדנעגעל ַא ןַאהרַאפ זיא
 ןײלַא .ה .גיניק רעשיליוּפ ןעוועג גָאט
 רעקיזָאד רעד ןופ ןטלַאהעג טינ טָאה
 ןיא טלייצרעד רע יװ לייוו ,עדנעגעל
 =רךוח החּפשמ רעד ןופ ןוירב:סוחי םעד

 ןיא 1814 ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,ץיוו
 םענייז ןופ השקּב רעד טױל שידיי
 ןענופעג טינ רע טָאה ,ןוזנרעדורּב ַא
 :כישעג רעד ןיא ףיורעד זמר םש ןייק

 ץיוורוה

| 
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 :עג טוג טָאה רע עכלעוו ,ןליױּפ ןופ עט
 ןילַא ןופרעד ןיוש .טרידוטשעגכרוד טַאה

 :ַאּב ןעועג זיא ,ה זַא ,ןטּפשמ וצ זיא
 ןוא גנודליב רעכעלטלעװ טימ טנַאק
 טסייג ןשיטירק םעד טימ ןעגנורדעגכרוד
 עג עסיורג קידנריפ ,הלּכשה רעד ןופ
 טנעָאנ ךיז רע טָאה ,ןסיײרּפ טימ ןטפעש
 2נעמ רעד ןופ ןעעדיא יד טימ טנעקַאּב

 2ײז טָאה רע .גנורעלקפיוא רעשינָאסלעד
 טָאה ,ןטלַאהַאּב טינ ןעגנוגייצרעּביא ענ
 2תילכּת רעקיטַאנַאפ יד טַאהעג טנייפ
 ַא רַאפ ןַאמוא ןיא טמשעג ןוא האנש
 שיטסירעטקַארַאכ ,סרוקיּפא ןכעלרעפעג
 יד בגא ןענייז ןעגנּויושנָא ענייז | רַאפ

 וצ ןּבירשעג 1807 טָאה רע סָאװ ,ווירּב

 המלש ןּב קחצי 'ר ןטנַאקַאּב םעד
 ..רּבחמ ,עלַאק:טופושט ןיא םֵכָחּו יארקח |

 קרעװ ןשימָאנָארטסַא:שירַאדנעלַאק ןופ
 ?יַארַאק יד ןעמעוו ןגעק ,"הנובלה רואח
 ןטערטעגֿפױא ןענייז עטנרעלעג עשימ
 / ;יירעקנעדיירפ ןיא ןעגנוקידלושַאּב טימ
 ןיא טכעלטנפערַאפ) ווירּב עקיזָאד יד
 ,1876 ,"רוא רקוּבהװ סרעּבָאלטָאג .ּב .א
 ?מירג ןלעדייא טימ ןעמעטע ,(64-1
 טימ ןוא םזיטַאנַאפ ןזעיגילער ןגעק ןרָאצ|
 ןרַאפ רעּפמעק יד וצ ליפעגטימ ןפיט
 שידיי ףיוא טצעזעגרעּביא טָאה ,ה ,תמא
 ט"א 201064400 טסמ 2/00600:4 סעּפמַאק

 ה"עקת ,ועשטידרַאּב) "הנעּפ תנטצז
 ?סערג יד רעּבָא זיא קרעװ סָאד ,(.ט 3
 :ער ,טייהנטלעז עשיפַארגָאילביּב עט
 סייווימ ןוא בקעןּב ייּב זיולּב טרירטסיג
 סָאװ ,םעד ןופ רָאנ סרעיונעג םיא ןופ
 :ָאלטָאג .ּב ,א םיא ןגעוו טלייצרעד סע
 טימ סױרַא זיא סע זַא -- ונייהד ,רעּב
  זַא ,דיגמ רעװלעז ןופ המּכסה רעד
 ,גלָאפרע ןרעייהעגמוא ןַא טַאהעג טָאה סע
 עמורפ וליפא ,ןוי עלַא טעמּכ ןוא
 :עג ןופרעד טשרע ,טנעײלעג סע ןּבָאה
 ,טלעװ רעיינ רעד ןגעו ןרָאװעג רָאװ
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 רענייר ַא רעייז ןיא ןּבירשעג זיא'ס זַא
 ןופ .טקורדעג ןייש רעייז ןוא ךַארּפש
 2יװ ,ל ,פָארּפ ןופ טנַאה רעטכייל רעד
 ךוּב ס -- ה ןעמ טָאה רענ
 טשימעגפיונוצ .עקירעמַא ןופ גנוקעדטנַא
 ימ ןופ קרעװ ןשיטנעדיא םעד טימ
 ,רעּב-שריה ,ןוז ס--ה .(עז) גרוּבצניג .א
 רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה
 ,דנַאלסור = םורד ןיא גנוגעוװַאּב 2 הלּכשה
 :סיוא ןַא ןּבעגעג םיא טָאה רעטָאפ רעד
 ןוא ,גנויצרעד עשיעּפָארײא עטנכייצעג

 רַאפ דעוו:תיּבַא ןעוועג זיא זיוה ןייז |
 ןיא עטרעלקעגפיוא ןוא עטעדליּבעג יד
 טוורּפעג 1822 טָאה רע ואװ ,ןַאמוא

 לעדנעמ טיולח לֹוש עשידיי ַא ןדנירג !
 ?רעדיװ רעד רעּבָא ,"םעטסיט טנָאס
 ןטנעמעלע עשיטקָאדָאטרָא יד ןופ דנַאטש
 1825 ,ןַאלּפ ןייז טכַאמעג טשינ וצ טָאה
 :ײז ןופ טָארקנַאּב םעד ּבילוצ רע טָאה
 ?סור ןזַאלרַאפ טזומעג ןטפעשעגקנַאּב ענ

 ,דנַאלגנע ןייק ןפָאלטנַא זיא רע ;דנַאל |
 ?עפַארּפ ןרָאװעג רעטעּפש זיא רע וואו
 ןיא ןכַארּפש עשילַאטנעירָא ןופ רָאס
 ,ןַאמ רעה דרַאנר עּב ג"א שזדירּבמעק
 ןופ לייט ַא שילגנע ףיוא טצעזעגרעּביא
 :ערבעה ףיוא ןוא "הקזחה דיא סמ"ּבמר
 סריּפסקעש ןופ עקינייא ׁשֵי
 ַא ןוא עטכישעג עשידייַא ןּבעגעגסיױרַא
 שדוק-ןושל ףיוא קיטַאמַארג עשיערּבעה
 ,ו"זַאא

 1 ,060ס66 צז ,88 ,117 ,ןע
 ס ---ה ןופ גנוצעזרעּביא עשיסור) 274 -- 8

 דוד ןסיװעג ַא ןופ טכעלטנפערַאפ ,וירּביסוחי
 רעד ךיז טניפעג סע ןעמעװ יב ,סעדָא ןופ ןהֹּכ
 ,"תונורכז , ,רעּבָאלטָאג .ּב ,א ;(דייבתּכ רעשידיי

 ,א 11 ,"קעטָאילּביּבסקלָאפ ,דוי ס --- ע"ש ןיא

 ,21--20זיז ,"עכָאּפע ןייז ןוא רעּבָאלטָאג , ,ןיקדירפ
 ;340--338 ז"ז ,"סקנּפ טעד , ןיא ,ןוימדילעב 116--5
 ן} ,"עלעדנעמ זיּב ןָאסלעדנעמ ןופ , ,ןעזיײר .ז

 ,ָאקורָאגלָאד .מ 7 טשריפ 1223-- 217 ויז
 ,עװקסַאמ ,(תג88ש8 0768 232 זסקגאע

 ,111 *ןטפירש עשיגָאלָאליפ; ; 224--221 זיז ,7

 . שטיוורוה |

 רעד ןגעוו

 ; יירעקנעד

 . ,קרעוו

 :2ט+12

 14 יולה קיזייא:קחצי שטיווהוה
 .ענליוו ןיא .ּבעג (1924 פ/טוז --- 0
  סָאװ ,(ףלָאדַא) יבצ:הירא ,רעטָאפ ןייז

 טָאה ,ה"לש ןופ סוחי ןייז ןגיוצעג טָאה
 2עג רָאי 18 ויּב
 ,רומלּת - טנרעל
 רעד רעטנוא ןַאד
 ןּפַאמ ןופ העּפשה
 ןעוועג זיא רע)
 צג (רענוװָאק ַא
 ןופ רענייא ןרָאװ
 ןופ ןרעִינָאיּפ יד
 :יירפ רעשידיירעד

 =עגנָא ןַא ןעוועג ! זיא רע
 =רעגרוּברעטעּפ רעד ףיֹוא רעטלעטש
 =ירּפ ַא ךָאנרעד ,ןַאּבנזײא רעװעשרַאװ
 ,שיזיוצנַארפ ןוא שטייד ןופ רערעלטַאװ
 קסנימ ןיא קנַאּב ַא ןיא טנידעג רעטעּפש
 יד ךיוא ,(1910 ןּברַאטשעג זיא רע ואוו)
 =עש החּפשמ רעשיִנּבר רעד ןופ ,רעטומ
 חעּפשה רעד רעטנוא זיא ,שטיװָאלעװ
 פַאר רענליוו רעד ןופ םידימלּת יד ןופ
 550 יד ןיא . ,זייוולדיימ ךָאנ לושרעניּב
 ןעװעג ,ה"רי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעק
 "רעד טימ טנַאקַאּב ןעוועג ,ןענוזעגיירפ
 =עטיל רעשיליוּפ ןוא רעשיסור ,רעשטייד
 םעד ןיא גנויצרעד עשידיי ןייז ,רוטַאר
 =ַאטשַאּב זיא זיוהנרעטלע ןשירעקנעדיירפ
 ןיִב רדח רָאי ןּבלַאהטרעדנָא ןופ ןענ
 ַא טימ ךנּת טנרעלעג ךָאנרעד ,7 רָאי ַא
 ףךיוא ,רָאי 12 זיּב םייה רעד ןיא רערעל
 סעסוינעזעג ןופ קיטַאמַארג עשִיערּבעה
 עיזַאנמיג טקידנעעג רָאי 17 וצ ,ךוּבנרעל
 ןענייז ןרעטלע ענייז ןיהואוו ,קסנימ ןיא
 .,רָאיסנּבעל ןט0:6 ןייז וצ ןרָאפעגרעּבירַא
 =רעטעפ רעד ןיא טרידוטש 78---+7
 .5ַאקִא רעשיגרוריכ-שיניצידעמ רעגרוּב

 ןשיטַאמעטַאמ ןפיוא 79--1878 ,עימעד
 .=רעווינוא רעגרוּברעטעּפ ןופ טעטלוקַאפ

 בילוצ ןרָאװעג טריטסערַא ןַאד ,טעטיס
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 טקישרַאפ 1881 ןוא תוּביס עשיטילָאּפ
 טשרָאפעגסיױא טָאה רע ואוו ,ריּביס ןייק
 םירעיוּפ יד ןופ ןעגנורעדנַאװרעּביא יד
 גנושרָאפסיױא רעד ןופ ןטַאטלוזער יד ןוא
 ךוּב ןייז ןיא טכעלטנפערַאפ רעטעּפש
 16060620840/ 8000 8839 89 סעסעקט

 ןיא ןעמוקעגקירוצ ,(1888 ,עװקסַאמ)
 ,גנוקישרַאפ ןופ םורַא רָאי ןּבלַאהטרעּפ
 :נַאק ףיוא ןעמַאזקע ןטלַאהעגסיוא 7

 ןיא ןטפַאשגסיװ עשידירוי ןופ טַאדיד |
 ןוויִטקַא ןַא ןעמונעג ,,ײציל:װָאדימעד
 ;ילַאיצָאס יד ןריזינַאגרָא ןיא לײטנָא
 רעקסנימ יד ןשיװצ ךעלויירק עשיטס
 ידו לקיטרַא ןייז עֹז) רעטעּבױא עשידיי
 ,"ןעלזיײרק:רעטעּברַא עשידי עטשרע

 ןיא טשימרַאפ ,(ׁש| 1007 םשתסס ןיא |
 רעזירַאּפ יד ןגעוו סעצָארּפ ןטנַאקַאּב םעד
 2ךנַאל רָאטַאקָאװָארּפ רעד סָאװ ,סעּבמָאּב

 ןייק טרירגימע 1890 ,ןפַאשעג טָאה ןזייא
 ;לוא:ַאיּבמולַאק ןיא טרידוטש ,עקירעמַא
 לטיט םעד ןעמֹוקַאּב 1893 ,טעטיסרעוו
 דנורג ןפיוא עיפָאסָאליּפ ןופ רָאטקָאד
 106 1:00000108 עיצַאטרעסיד ןייז ןופ
 ן"ז ,1892 ,י"נ) 01 ({06 הט59140 6
 ט"א טצעזעגרעּביא שיסור ףיוא - ,(2
 טאסטסאועט66406 40ח80ו60816 םץסס0840// 26-

 טָאה עכלעװ ,(1896 ,עװסקָאמ) קסחצמ
 :יסור יד ןיא שערַא טכַאמעגנָא התעשּב
 זיא 94--.1893 ,ןזיירק עשיטסיסקרַאמ עש
 :ַאקיש ןיא טגעצָאד:טַאװירּפ ןעוועג רע
 ;רַאפ טָאה רע ואוו ,טעטיסרעווינוא רעג
 ,קיטסיטַאטס ןֹופ ערדעטַאק יד ןעמונ
 ךרַאודע רעד ןיא לײטנָא ןייז רַאפ רעּבָא

 ןופ) גנוגעוװַאּב "רעשיטסילוֿפָאּפי סימַאלעּב !
 ןעגנואוו: עג (סרעמרַאפ עוויסערגָארּפ יד
 ךיז רע טָאה 1900 זיב ,ןרינגיזער וצ ןעוועג
 ,י"ב ןיא רוטַאקָאװדַא טימ טקיטּפעשַאּב
 :ער ַא ףיוא ןעמוקעגנָא רע זיא- ךָאנרעד
 ַא רַאפ ןָאטגנישַאװ ןיא עלעטש-סגנוריג
 טָאה רע עלעטש עכלעוו ,רעקיטסיטַאטס

 טָאה .ה ןוא-

 רעד ןיא .ןרָאי טימ טייצ ַא ןעמונרַאפ
 זיא גנוגעוװַאּב?סטייהיירפ רעד ןופ טייצ
 2נַאק ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ רע
 :ָאג רעט:2 רעד ֹוצ קסנימ ןיא טרידיד
 ןרָאװעג טלייוועגסיוא ,עמוד רעשירַאדוס
 יד רעּבָא ,(ןַאמלַאװ) רעּבײלקסױא סלַא
 טַאנעס ןופ ןרָאװעג טריסַאק ןענייז ןלַאװ

 ןיק טרעקעגקירוצ ךיז
 ןופ רעטערטרַאפ ןעוועג 1913 .,עקירעמַא
 :יײנשנעמַאד יד ןופ ןייארַאפ .ּפָארּפ םעד
 םעד רַאפ (ןָאינוי:רעכַאמקוָאלק) סרעד
 :עלגעטגָאט .ערעיײז ןיא טכירעג=םיררֹוּב
 ןופ דנַאּברַאפ םעד טימ םיכוסכיס עכ
 טכַארּבעג טָאה סָאד ;ןטנַאקירּבַאפ יד
 ןוא ןָאינוי רעד ןשיװצ טקילפנַאק ַא וצ
 טלעטשעג ןּבָאה עכלעוו ,ןטנַאקירּבַאּפ יד
 רעדָא -- םוטַאמיטלוא ַא ןייארַאפ םעד
 טמַא .ןטלייװעג ןייז ןופ ן--ה ןצעזּפָארַא

 טעװ דנַאּברַאפ:ןטנַאקירּבַאפ רעד רעדָא
 ?ָארויב-ןָאינוי יד .טוָאקָאל ַא ןרעלקרע
 רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה עיטַארק
 קידנקוק טינ ,ןטנַאקירּבַאפ יד ןופ טייז
 טמַא ןייז ףיוא זיא .ה סָאװ ,ףיורעד
 =עגלַא ןַא ךרוד ןרָאװעג טלייוועגסיוא
 ?טימ=ןָאינוי יד ןופ גנומיטשּפָא רעניימ
 רעּביא ןופ טיײהרעמ ַא טימ רעדילג
 =עגמוא ךיוא ןוא ןעמיטש לטירד ייווצ
 :עד:טסעטָארּפ עסיורג ייווצ ףיוא טכַא
 תבוטל רעטעּברַא יד ןופ סעיצַארטסנָאמ|

 ?יזרָאפ ןַאד ,סײדנַארּב .ד סיאול ,ן--ה
 =עג טָאה ,טכירעג-םיררוּב םעד ןופ רעצ
 יה ףרַאד ןגעוו םולש ּבילוצ זַא ,טנקסּפ
 =עגנָא טָאה טנעדיצניא רעד  ;ןרינגיזער
 . :ַעמַא רעד ןיא רעדורעג סיורג ַא טכַאמ
 זיא ןוא גנוגעוַאּב-רעטעּברַא רענַאקיר
 .?סגגוריגער ַא ןופ ןרָאװעג טשרָאפעגסױא
 ןיז ןופ ןרָאא עטצעל יד ,עיסימָאק
 טימ ןעמונרַאפ ךיז רעדיוו .ת טָאה ןּבעל
 קידנּבעגּפָא קיטייצכיילג ,רוטַאקָאװדַא
 ?ילַאנרושז רעכעלטּפַאשנסיװ טימ ךיז



 :רושז ןייז ןּבױהעגנָא --,טעּברַא רעשיטס
 ןַא טימ 1882 טיקיטעט עשיטסילַאנ
 .גנוטיצ רעװקסָאמ רעד ןיא לקיטרַא

 ךשמ ןיא .ה טָאה ,62880018 16ץקמסקמ |

 ןיא טקילײטַאּב ךיז רָאי 40 רעּביא ןופ
 ,ןלַאגרושז ןוא ןעגנוטייצ ייר רעצנַאג ַא
 110806 עשיטסיסקרַאמ עשיסור יד יװ
 ס2080 (1806--97) , 2438 (1000--02),

 זוק 2 (1904, 6080ס684808 ת:קמ

 עשילגנע יד (1097, 1911)
 5016006 (008/16ז/ץ, סטז08/ 01 101011041 |

 ?ססתסזנצ / 1816ז0211002/ 500141181 146-)
 166, 1116 500:2181 תסשזסש 106 1666
 ?רַאפ ןיא ךיוא יװ ,דנַא .פ ,א הפש/סשש
 .ןוא שטייד ףיוא ןטפירשטייצ ענעדייש
 ַא טריטקַאדער ךיוא טָאה רע .שידעווש
 +טנכעוו ייווצ רעטעּפש ןוא עכעלטנכעוו

 עקיגנעהּפָאמוא עכעל  עשיטסילַאיצָאס
 זיא עכלעװ ,חקסזקסס09 טּפירשטײצ

 ,אנאקיש ןוא י"ג ןיא סױרַא 94 ---1
 עלַא יװ .,קיטעמלגערמוא רעייז  בגא|

  *עי ןיא דנַאלסיוא ןיא ןעגנוטייצ עשיסור
 1500ַא זיולּב ןופ שזַאריט ַא ייּב ,טייצ רענ =

 :ַאיצָאס ןייז טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,זקע
 .עשידיי יד ןשיװצ טייקיטעט רעשיטסיל

 ,עקירעמַא ןיא רעטעּברַא .1897 .ה טָאה
 עשידיי יד ןיא ןטעּברַאוצטימ ןּבױהעגנָא
 ,ןטפירשטייצ עשיטסילַאיצָאס|

 עטסנעעֹזעגנָא יד ןופ רענייא ןרָאװעג |
 :ַאֹּב ךיז טָאה רע ,ןטסילַאנרושז עשידיי

 ,"טײהרַאװח ,"סטרעוװרָאפ, ןיא . טקילײט -
 .רעשיטסי--צ"פ רעד ,"גָאטשה

 ,א ,פײ טַאלּבנכָאװ ןשיטסיכרַאנַא םעד
 ןוא "טפנוקוצק ןלַאנרושז?שדוח יד "שר

 "ןעבעל עיינ סָאד/ סיקסוָאלטישז ר"ד
 ,דנַאלגנע טכוזַאּב רע טָאה 1922 ,דנַא .א
 ?סערָאק ,דנַאלסורגטַאר ןוא דנַאלשטיײד

 ןיא רעדנעל עקיזָאדיד ןופ קידנרידנָאּפ !
 ,י"ג ןיק ןעמוקעגקירוצ ."גָאט םעד
 ןוא ,"סטרעוורָאפװ ןיא רעּבירַא רע זיא

 - ,דנַאלסורגטַאר

2011021 

  זיא ןוא

 טרעוורַאפ ךעלטכירעג טָאה "גָאט רעדץ
 ןגעו ןעלקיטרַא ענײז ןקורד וצ םיא

 / עג בגא ןענייז עכלעוו
 .  ןשיטסיװעשלָאּביטנַא ןיא ןעוועג ןטלַאה
 דנַאלסור ןייק עזייר ןייז זיּב ,טסײג
 :לָאּב ןופ רעקיטַאּפמיס ַא ןעוועג רע זיא
 סלַא טלעטשעגנָא ןעוועג ןֹוא םזיוועש
 - ?ערטרַאפ רעשיטעוװָאס רעד ייּב טַאקָאװדַא
 ענייז ןופ לַאװסיוא ןַא ,(עקירעמַא ןיא גנוט
 - ט"א סױרַא ןַיא ןטעּברַא עשיטסילַאנרושז

 . ןּבעגעגסױרַא) "ןעטפירש עטלהעוועגסיואז
 :ַאק סנָאיצַאקילּבוּפ ס--ה .א יז ןופ
 --1 !.ּב 4 ןיא (1917 ,י"נ ,"טעטימ
 .+(197 זיז) "ַאקירעמַא ןיא עיצַארגימיא;

 רערעלוּפָאּפ ַא ןיא רעּביא טיג רע ואוו
 ןטמירַאּב ןייז ןופ טלַאהניא םעד םרָאפ
 - ,י"ג) 1 חנ18יו 8110 800 1400 ךוּב

 ,י"נ-- עגַאלפױא עט:2 ,561 ןײז 1912
 ?עגעגוצ עלעיצעּפס טימ (611 ז"ז ,2
 רעשידיי רעד רעּביא ןעלטיּפַאק ענעּב
 גנולעטש רעד רעּביא ןוא גנורעדנַאװניײא
 רעשיטסילַאיצָאס רענַאקירעמַא רעד ןופ

 - 250(=-  זיז) .ּב 11 ; עיצַארגימיא וצ ײטרַאּפ -
 - ןיירַא ןעמוק סע ואוו ,"ןעגַארּפ עשידיאז
 . ?גיא ןוא םזילַאנָאיצַאנ רעּביא ןעלקיטרַא
 ,םזינויצ ,עיצַאלימיסַא ,םזילַאנָאיצַאנרעט
 :ַאּב עשיליוּפ-שידי יד ,םזיטימעסיטנַא
 ?עלּבָארּפ עשינַאקירעמַא-שידיי יד ,ןעגנויצ
 ,עסערּפ ,ךַארּפש רעשידי רעד ,ןעמ
 .1ש ;- 111 ;וװ"זַאא גנוגעווַאּב:סערגנָאק
 ןעגַארפ = טיירטשח (425 + 239 + ע1 זיז)
 ןופ גנולקיווטנע ידד .,"םזילַאיצָאס ןופ

 ,י"ב) "עיטַארקַאמעד רענַאקירעמַא רעד
 רעקידנעב:5 רעד ןופ ;(273 ןײז 1922

 =עגסיואק סקרַאמ לרַאק ןופ עּבַאגסױא
 + רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא) "קרעװ עטלהעוו

 י"ב /!טפַאשלעזעג רוטַארעטיל סקרַאמז

 9 זיז ,ןופ) יב 1 !יועטפירש עשימ

 יַאק ןופ סעצָארּפ-סנָאיצקודַארּפ רעדח
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 ןופ גנוצעזרעּביא ערעלוּפַאּפ ַא ;"לַאטיּפי
 ז"ז ,1919) .ּב ---11 ,?לַאטיּפַאקז .ּב 1
 ,לַאטיּפַאק ןופ ףיולזירק רעדי (342
 רעשיטסילַאטיּפַאק ןופ סעצָארּפ רעד
 רוציקַא ןוא "עצנַאג סלַא עיצקודָארּפ
 :יטיִלָאַּפ רעד ןופ קיטירק רעד וצק ןֹופ

 =ירַאַלוּפֲאּפ ס--ה - . "עימָאנָאקע רעש

 ןוא 1/ ןופ טלַאהניא םעד ןופ עיצַאז
 טכעלטנפערַאפ טינ ."לַאטיּפַאקײ ,ּב 1
 ןעלקיטרַא עירעס ןייז זיא םרָאפכוּב ןיא!

 ,"סקרַאמ לרַאק ןופ ןעלקיטרַא עלַאיצַאס ידח
 וִצ ןטפירשטייצ עשידיי ןיא טקורדעג
 ןייז ןוא ,ייליּבוי ןקירעי:100 סנסקרַאמ

 ןַא ןופ תונורכזח ט"א עיפַארגָאיּבָאטװַא
 ,(1921 11/א טניז ,י?ש .א ,פו) "סרוקיפא
 ףוס רעד ןעוועג זיא טעּברַא עטצעל ןייז
 עטגיניארַאפ יד ןיא עיצַארגימיא ןופ
 ןיא ,(/11 ,1924 ,"טפנוקוצי) "ןעטַאטש
 ךיוא טייג "ןינעל יַאלָאקינײ ךוּב טצַכ ,מי
 .ןיא ץאלּפ סגינעלח טעּברַא ןייז ןײרַא
 ענייז ןופ ,"טפַאשנעסיװ רעשימָאנָאקע רעד
 :ןענעכיײצרַאפ וצ זיא ןטעּברַא ערעטלע
 ןופ --"ןעטערטרָאּפ עשיטילָאּפז עירעסַא
 ,קיטילָאּפ רענַאקירעמַא רעד ןופ רעריפ יד
 ;טטוַאק לרַאק ןופ גנוטעּברַאַאּב עיירפ ַא
 :ַאיצָאס םוצ עיפָאטוא ןופ+ קרעװ סיק
 ייר עגנַאל ַא ,("סטרעװרָאּפװ ןיא) "םזיל
 ןטסָארט רענַאקירעמַא יד ןגעוו ןעלקיטרַא
 ןריפסיוא ןוא ןעוטפיוא עלעניגירָא טימ
 ןעוװעג זיא .ה--,דנַא .א ("טפנוקוצח ןיא)
 ןופ ןרוגיפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא
 ,עקירעמַא ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד

 :סעּב רעד ,טסיסקרַאמ רעטגייצרעּביא ןַא |
 .רעשיטסיסקרַאמ רעד ןופ רענעק רעט
 ןופ ןַאמ ַא ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל =

 ןופ ,טנעמַארעּפמעט ןרענָאיצולָאװער
 2וגיינ עשיטסילַאודיוװידניא:שיטסיכרַאנַא
 ;מוא ןופ ,טסולטּפמַאק רעסיורג ןופ ,ןעג
 .ּפעקס ןפרַאש ןופ ,עיגרעגע רערעייהעג
 טּפמעקַאּב קידנעטש רע טָאה ,םויציט

 ךיז ןוא םזיטַאמגָאד ןטרעוװילגרַאפ םעד
 טסינָאיזיװער רעד סלַא ןעוועג םָׁש הנֹוק
 :ָצמַא ןיא םוילַאיצָאס ןשידיי םעד ןופ
 הע טָאה רעקיטילָאּפ:לַאער סלַא .עקיר
 עשיטקַארּפ יד ּבילֹוצ זַא ,טגידײרּפעג
 געמ גנוגעװַאב:רעטעּברַא רעד ןופ ןליצ
 ?רַאפ ךיוא ךיז ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד
 :ןרג עוויסערגָארּפ ערעדנַא טימ ןקיניײא
 טייצ רעכיילג וצ רעּבָא ,דנַאל ןוכ סעּפ
 ןּפיצנירּפ יד יירט ןּבילּבעג ךיוא רע זיא
 ןיא רע םגה ןוא ,םזילַאיצָאס םעד ןופ
 סָאד עיציזָאּפָא רעקידנעטש ןייז ּבילוצ
 2ריזינַאגרָא רעד ץוחמ ןענַאטשעג בור

 ךָאד רע זיא ,טפַאשרעטעּברַא רעשידיי רעט
 עטסטיירּב יד ןיא טּבילַאּב רעייז ןעוועג
 עליפ ענייז ןופ וליפא טכַאעג ןוא ןזיירק
 עסיורג רעיײז סָאהעג רע טָאה קיטסיל לַאברושז רעשידי רעד רַאפ ,סרענגעק

 ןופ רענייא ןעועג זיא רֹע } ןטסגידרַאֿפ !
 / ,רָאטַאטיגַא סלַא טינ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןײרַא זיא סָאװ ,עטשרע יד
 טימ טסיסקרַאמ רעטנרעלעג סלַא רָאנ)
 .טנָא:טלעװ רעטעדנירגַאּב ןוא רעטסעפ ַא
 ןופ חוּכ ןסיורג םעד קנַאדַא ןוא ,גנּויוש
 רעד ,ןורּכז םענעטלעז םעד ,הרּבסה ןייז
 ןפרַאש םעד ,,עיצידורע רערעייהעגמוא

 ;עג רע ויא קיגָאל רעכײלג ןוא ןילַאנַא |
 .רעקיטערָאעט עטסעּב יד ןופ רענייא ןעוו
 ןיא .שידי ןיא םֹוילַאיצָאס םעד ןופ

 וַצּפָא טּבערטשעג רע טָאה ליטס ןייז

 ,שידיי ןופ טייקכעלמיטסקלָאפ יד ןטיה
 בעלמיטסקלָאפ עקיזָאד יד טָאה רע םגה
 ןוא ,רַאגלואוו וצ לסיּב ַא ןעמונעג טייק

  :עמשטייד טייז ןייא ןופ קידנדיימסיוא
 - =עקורט ןופ ןטנעמעלע יד ללכּב ןוא ןעמזיר
 ןופ רעּבָא רע טָאה ,ןושל:טעניּבַאק םענ
 טימ טריקַארּב טינ טײז רעדנַא רעד
 ןטריציפיסור ןופ רעטרעוו ןוא ןקורדסיוא

 . ןייז --- .שידײגסַאג ןטריזינַאקירעמַא ןוא
 עכלעו ,.ה עינעשז ,רעטסעווש ערעגניי
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 ןייז ןוא ןקיזייא:קחצי טימ ןעמַאזוצ זיא
 עטשרע יד ןיא קיטעט ןעוועג ןיוש יורפ
 ןיא קסנימ ןיא ךעלזיירק = רעטעּברַא
 .*עֹועגנָאַא טליּפשעג רעטעּפש ןוא 1885
 ,יד ,ס רעשידנעלסור רעד ןיא עלָאר ענע
 ?יא רעשיסור רעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא !

 ,"לַאטיּפַאקװ סנסקרַאמ ןופ גנוצעזרעּב
 רעד תעשּב ןעמוקקירוצ ריא ךָאנ = ,זיא
 ואוו ,עקירעמַא ןוֿפ עיצולָאװער רעטשרע
 ,רָאי עכעלטע טכַארּברַאפ טַאהעג טָאה יז
 ןופ ןירעוט ענעּבעגעגרעּביא ַא ןרָאװעג
 ןיא קסנימ ןיא טעּברַאעג ןוא "דנוּב ,
 :ידיי ןוא רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד
 | ,גנוגעװַאּב רעשיטסישי

 ,ןיגרוּב .ה }01 ,0:) ןיא ,יקסוועשטניװ ,מ
 יעּב רעטייּברַא רעשידיא -עד ןופ עטכישעג יד,

 ;7 20/ש ,"גָאט; ןיא ,ץ"כ השמ ;"גנוגעװ

 יַאמ ,"רעֿפּפמעק ןעשידיא ןיא ,ןיטנע לאוי

 ---337 ז"ז ,1920 ,"טפנוקוצ , ןיא ,ןויבצ 1; 0

 רעכילסימָארּפמָאקמוא רעד , ,רענילהָאװ יא 9

 ,ןיסעיל ,א 1920 "גָאט, ןיא ,"רעלסימָארּפמָאק

 ןיא ,רעּפנײװ .ז ;/111 ,1924 ,"טפנוקוצ , ןיא
 קחצי; ,יקסװָאגַאי .ש ;ש11/ ,1924 ,"רעדעֿפ ,
 ,"טייקגיטכערעג ,ןיא ,?טסיגָאיגויײדיירט רעד קיזייא

 13/טזַז ,"גָאט, ןיא ,קינלַארָאק .א ר"ד ; 1924 9
 /"דגיירפ , ןיא ,ףָאגָאר ללה ;10 ,רעגינ יש ; 4
 עליפ {142 ,1924 ,י"נ ,"רעקעװ , { 0111 ,4

 ײליּבי ןקירעי*60 ןײז וצ ןעלקיטרַא ערעדנַא
 ןגָאלָארקעג ןוא
 ,ןטפירשטייצ עשידיי עטסנדייש-

 = דוד:קחצי ץיוורוח
 שינַאּפש ןופ רערעל ןעוועג ,גָאגַאדעּפ
 ַא שידיי ןיא טסַאּפרַאפ ,ליװסעזָאמ ןיא
 ?ֵארג עשינַאּפש ַא ,שינַאּפש ןופ לכיּבנרעל
 עא טלעטשעגפיונוצ ךיוא ןוא קיטַאמ
 2אּפש רעד ןופ ךוּברעטרעװ שידעּפָאלקיצ
 :ײטרַאּפ רעשידיי ַא טימ ךַארּפש רעשינ
 ןעלטימ ןיא לגנַאמ ּבילוצ רעּבָא ,גנושט
 טזָאלרַאפ רעטעּפש ..טכעלטנפערַאפ טינ
 ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעגּפָא ןוא עניטנעגרַא

 ,"עגיטנעגרא ןיא ןעדוי יד, ,ןַאמדלָאג דוד

851  | 

 ,יקָאולימ
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  "רַאֿפ יד ןיא .טיוט ןַײז ךָאנ
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 --1898 ןסינ ) לואש-קחצי ץיוורוה
 ?סנימ ,קצולס ןיא .ּבעג (=

 ןיא טנרעלעג ,דנַאלסורסײװ ,ּבוג רעק
 =טסּבלעז טימ ןּבעגעגּפָא ךיז ,הבישי

 =ירעמַא ןייק קעװַא רָאי 16 וצ ,גנודליּב
 ןשיגָאגַאדעּפ םעד טקידנעעג ואוו ,עק
 - ןיא ןסרוק:רַאקעטָאילּביּב ןוא רַאנימעס

 :ָאל רעד ןיא רעטעּברַאטימ
 +נגיא סלַא ,עסערּפ רעשילגנע רעלַאק
  ןּבעגעגסױרַא "ירעקורד ַא ןופ רעמיט
 =לימח רעטעלּבנכָאװ עשידיי עניילק ײר ַא
 :ערּפ עשידיאז ןוא ?טַאלּבנעכַאװ רעקָאװ

  ןסערעטניא עשידיי יד טעמדיװעג
 =טנפערַאפ א"צ ,ןיסנָאקסיװ טַאטש ןופ
 רעּביא ןעלקיטרַא עירעס ַא טרָאד טכעל
 :גָאקסיװ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד !

 ?יטסינויצ רעד ןיא לײטנָא ַא טמענ ,ןיס
 עקיטרָא יד ןיא ןוא גנוגעווַאּב רעש
 ןופ ןסרוק יד ןיא ךיוא ,סעיצוטיטסניא
 עלַאיצָאסװ עטעדנירגעג םיא ךרוד יד
 | ,"סרעטנעצ

 (18., -- 17.) והיעשי ץיוורוה
 טּבעלעג ,קסלָאדָאּפ?װעילהָאמ ןיא ,ּבעג
 =ייא ןַא ןעוועג זיא רע ואוו ,ןַאמוא ןיא
 !ןמחנ 'ר ליּפשמ ןוא ריבג םעד ןופ םעד
 -=ליּבעג ַא ןעוועג זיא רע .טרָאּפָאּפַאר ןתנ
 טשרעהַאּב טוג רעייז טָאה ,ןַאמ רעטעד

 =וצנַארפ ןוא שטייד ,שיסור ,שִיערּבעה -

 וצ טַאהעג ביל רעײז ייּברעד ,שיז
 טצעזעגרעּביא טָאה ,שידיי ןיא ןגיירש
 ןוא תורימז יד ןעמַארג עשידיי ןיא
 ענעגייא ענייז טימ ןעגניז ייז טגעלפ
 ןופ רענייא ,ןיז יירד ענייז .טעידָאלעמ
 רעד ,רענָאילימ רעסיורג ַא ,םהרבא ,ייז
 =עמ רעד ןופ .ּפָארּפ--ןיטְרַאמ ,רערעדנַא
 ןבָאה ,עימעדַאקַא רעשיגרוריכ:רעשיניציד
 | ..טדמשעג ךיז

 / = 18 טידנעמ- -םחנמ ץיוורוה
 ,שטיווַאּביל ןיא .ּבעג (|

 ןוא רדח ןיא טנרעלעג .ּבוג רעװעילהָאמ |
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 טמשעג ,הבישי:שאר ַא  ייּב ךָאנרעד

 ןױש רָאי 9 ֹוצ ,יוליע סלַא זייוולגנִיי
 רעטנוא ,םיריש עשִיערּבעה ןּבירשעג

 רערעל ןטשרע ןייז ןופ גנוקריו רעד
 ךױא טַאלּבנעדליג דוד:םייה רבח ןוא
 ,שידיי ןיא רעדיל ןּביירש וצ ןּביױהעגנָא
 ןעגייז ןכַארּפש עדייּב ןיא רעדיל ענייז
 :רַאֿפ יד רעּביא טײרּפשעצ ןֹוא טייזעצ
 יװ ,ּב"מז ןוא ןטפירשטייצ עטסנדייש

 ,"ןּמזהע ,"ףסאיחא הולא ,"רודה? ,"חלשהיז
 הרומממ ,'יטרעמה רנ/ ,"הריפצהי

 ,"ךויװ ,"עובשה ,"לּכשאהח ,"ברעממו
 ,ו"זַאא "ףליה. ּב"מז ,"עילימַאפ עשידויח
 :עג טצעזעגרעּביא ןענייז ייז ןופ ךס ַא-

 ,שיליוּפ ןוא שיסור ,שטייד ףיוא ןרָאװ
 קיזומ ןּבירשעגנָא ןעמ טָאה עקינייא וצ
 גנולמַאז ַא ,ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז יז ןוא-
 סל עטכעלטגפערַאפ טיג ךָאנ ענייז ןופ
 ,רעד
 ;רַאפ 20 רָאי ַא טימ םיא ויא ,קורד םוצ
 רעווש םיִא טָאה סָאװ ,ןעגנַאגעג ןריול
 .טכעלטנפערַאפ ,ה טָאה סגטצעל ,ןפָארטעג
 =רירטסוליא? ועד ןיא סעיגעלע עירעס ַא
 ןופ ,ןַאמפַארג .א ןופ ר"א "ךָאװ רעט
 סלַא טעּברַאעג .ה טָאה ןָא טנגוי רעד
 עשידיי ןוא עשיערּבעה ןופ רַאטקערָאק
 ןיכרע יד טריטקַאדער טָאה ,ןּבַאגסיױא
 ןטסואװַאּב םעד ןופ צ ןיּב ג תוא ןופ
 ןופ ?רצואהװ ךוברעטרעװ ןשיערּבעה
 . *קעס ןעװעג ,("ףסאיחאפ ג"פ) ןיפ .י .ש

 "ןמזה/ ןופ עיצקַאדער רעד ןופ רַאטער
 ןוא רַאטערקעס רעטעּפש ,ּב"טּפ ןיא
 רעשידיי רעטשרע רעד ןופ רָאטקערָאק
 ןופ ,"געו רעדח עשרַאװ ןיא גנוטייצ
 יא ןוא/ ?גנוטײצ:לַאנָאיצַאני רעגיר יד
 ןיא ןפלָאװעגטימ לית ?"עמיטש עשיד-
 ןופ גנורילַאּפ רעד

 רעשידוי רעד ןיא ךיֹוא טעּברַאעגטימ -
 2ײז סע רעכלעוו ןופ ,"עידעּפָאלקיצנע
 ,(1904 ,ף"טּפ) .ה 4 ןיולּב סיורא ןענ

 קיטרַאפ ,ןגיוּב = קורד 158 ףיוא

 ךנּת םעד ןצעזרעּביא | ,ךַארּפש רעשידיי

 =רעדניק ןשִיערּבעה סיקסנירק ,מ ןיִא

 "רחש ןּב+ ןוא "רחשה לַאנרושז
 ןעוועג זיא רע ואוו ,רזעילא:ןּב ןופ ר"א
 א"צ טכעלטנפערַאפ ,רָאטקַאדערטימ
 םעד רעטנוא ןוא ,גמ:בר ּפ"א תודיח
 ךס ַא ךיוא ןּבירשעג םינַאדװעסּפ ןקיזָאד

 ןיא ןשינעטער
 םעד ןופ רַאטקערָאק ןעוועג 24 -- 1918 |

 'טניז ,ןזרעפ עשידיי

 קידנּבעגקעװַא ,עשרַאװ ןיא גיפ:לּביטש
 תוּכ ךסַא טעּברַא רעקיזָאד רעד רַאפ
 ,חֹומ ןוא

 ;11 ,"עיגָאלָאטנַא; ,ןיסַאּב

 1844--  רדא ") יולח השמ ץיוורוה
 +חרזמ ,עלסינַאטס ןיא .ּבֵעג (1910 4/ז

 סָאװ ,עילימַאפ רעמורפ ַא ןיא ,עיצילַאג

 לעּב ןואג ןטימ ןעוװעג סחיתמ ךיז טָאה
 טנרעלעג ,ה"לשה
 / | יר ןואג םייּב
 שטיוורוה םלושמ
 ןיא ךָאנרעד ןוא

 15 ֹוצ ,שרדמ:תיּב
 .וצ ןּבױהעגנָא רָאי

 ,הטיחש ןענרעל

 =עג ךיז ךָאנרעד

 הלּכשה וצ ןעמונ
 ,גנֹודליּב רענײמעגלַא ןוא

 ,סָאי ןייק קעוװַא
 רַאי 18 וצ

 רערעלַא ןעוועג ואוו
 ןּבעגעגסױהַא ךיוא ןוא שיערּבעה ןופ
 =עמור ןוא שִיערּבעה ןיא גנוטייצ ַא 1
 רעּבָא טָאה יז ,('טייצו) 1נמקט| שינ
 זיא ,ה ןוא ,טַאהעג טינ םימי:תכירא ןייק
 רע ואוו ,טשערַאקוּב ןייק ןרָאפעגרעּבירַא
 ,גנוטּפױהַאּב רענעגייא ןייז טול ,לָאז
 עיפַארגָאעג ןופ רַָאטעּפָארּפ ןעװעג ןּבַאה
 ךיוא ךיז לָאז ןוא טעטיסרעווינוא ןיא
 ךופ טעּברַא רעד ןיא טקילײטַאּב ןּבָאה

 .שינעמור ףיוא
 רָאטקעריד ַא זַא ,רעכיז זיא סלַאפנלַא
 .ךיא טשערַאקוּב ןיא לֹוש רעשידיי ַא ןופ
 םיטַאּבעלַאּב יד ןעװ ןוא ,ןעװעג ָאי רע
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 סעּפע ּבילוצ םיא ןּבָאה לֹוש רעד ןופ-
 טָאה ,עלעטש רעד ןופ טגָאזעגּפָא הּביס ַא |

 .קידנּבָאה טינ ,טדמשעג רָאג ךיז רע -

 .עדנצנעלג יד ןיא ןעװעג אנקתמ ךיז רע טָאה ,הנויח ןייק טסיױק סלָא ךיוא רעּבָא |

 טכַאמעג טָאה ןעדַאפדלָאג סָאװ ,ןטפעשעג
 ,טשערַאקוּב ןיא רעטַאעט ןשידיי ןייז טימ- -

 .טנפעעג רע טָאה 1878 חספ ךָאנ ןוא
 2עגפיוא טָאה רע ואוו ,רעטַאעט ַא טרָאד

 :צעניל ןופ גנורינעצסניא ַא ענייז טריפ
 :פיונוצ טינ) ?לגניי עשיליוּפ סָאדק סיק
 קיטש ןקידרעטעּפש ַא םענייז טימ ןשימ
 סָאד ,(לטיט םענעגײא םעד רעטנוא
 - סואימ בגא זיא סָאװ ,סנייז קיטש עטייווצ

 :יט ײקנַאּבװ ןעוועג זיא -- ,ןלַאפעגכרוד

 ?עמוקעגּפַא רעדח ,עטירד סָאד ,יןַאר

 -- "לזניא עטסיוװ יד רעדָא רשוע רענ

 טָאה רע ,שינעמור ןופ גנוצעזרעּביא ןַא

 ןסעיּפ עקינייא ןכַאמכָאנ טוװּורּפעג ךיוא
 -- "ןטורקער ידח יװ ,ןעדַאפדלָאג ןופ

 ידח ,"לאכמ לצעג ,רעזייל רזועק ,ה ייּב

 -+עװ יד/ .ה ייּב -- "רעטכָאט ענזירּפַאק

 :עגרעּבירַא טָאה ןעדַאפדלָאג ןעװ ,"ןיש
 ןופ טסיטרַא:טּפױה םעד ךיז ֹוצ ןגיוצ
 ךיז .ה טָאה ,דלָאגניש אּבא ,עפורט ןייז
 רעשינעמור רעד רעּביא טזָאלעגקעווַא
 ןפָארטעג ךיז טָאה רע או ,ץניװָארּפ
 .ןוא ףתוש םענעזעוועג סנעדַאפדלָאג טימ- |

 ןוא רענדָארג לארשי אנוש ןייז טלָאמעד
 טעדנירגעג רעדיװ םיא טימ ןעמַאזוצ
 עײג יד ;טשערַאקוּב ןיא רעטַאעט ַא
 :עצ דלַאּב ױזַא רעּבָא ךיז ןּבָאה םיפּתוש

 :נַאװ ןעמונעג רעדיװ טָאה ,ה ןוא ןסיר |
  ףעד רעביא רעטַאעט ןייז טימ ןרעד |

 ?עמוח ןיא ְךיִז טליּפשעגסיױא .,ץניװָארּפ
 ןיק טרעדנַאװעגרעּבירַא רע טָאה ,עינ
 ןרענדָארג טימ רעדיו טרָאד ,עיצילַאג
 ?רַאפ ןּבעגעג ןוא עּפורט ַא טריזינַאגרָא
 ,טעטש ערעסערג יד ןיא ןעגנולעטש
 טליּפשעג ואוו ,ןיװ ןייק ןגָאלשעגנָא ןַאד

 זיא ָאד רעּבָא ,ײרעטַאעט:גנירק םעד ןיא
 ךָאנ .ןרָאװעג טּפַאלקעצ עפורט יד
 טָאה רע ואוו ,סעדָא ןיא ךוזַאּב ןצרוק ַא
 סלַא רעטַאעט ןיא ןטערטוצנײרַא טפָאהעג
 ןייק טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה ,רָאיטקַא
 ֹוּב ןייק ןרָאװעג לגלוגמ ןַאד ,עיצילַאג
 .:גָאלּפרַאפ ךיז טָאה רע ואוו ,טשעּפַאד
 :נָא:רעטַאעט יד ןופ טלעג ןטימ טרעט
 ,ןרָאװעג טריטסערַא זיא ,עטלעטשעג

 ?ּפָא ךיז ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ןּפָאלטנַא/
 1886 ףוס קעװַא ,טייצ עצרוק ַא טגָאלּפעג
 י"ג ןייק טרָאד ןופ ןוא ןָאדנָאל ןייק

 ןרָאװעג טלעטשעגנָא רע ןיא יינ ןיא
 :יבַאגרָא:ײנ רעד ייּב ױעכַאמנסעיּפ סלַא

  ףיוַא םעד ןֹופ עּפורט רעשידיי רעטריז |

 - =לעװ ,"זיוה ארעּפָא ַאינעמורק םענעפורעג
 / עסעיּפ ןייז טימ טנפעעג ךיז טָאה סעכ
 עסעיּפ רעקיצנייא רעד ,"רַאלסע אסיטא

 / צג זיא סָאװ ,עניב רעשידיי רעד ףיוא -
 ,ןטנװָא .ייװצ ןיא ךשמה ַא טימ ןעגנַאג

 לוּבליּב:טלּב רעד סָאװ ,םעד ץקנַאדַא
 / גָעסַא ןעװעג ןַאד זיא רַאלסע:אסיט ןופ

 סָאװ ,עסעיּפ יד טָאה ,עמעט עלענָאיצַאט
 :ור ןיא ךָאנ ןּבירשעגנָא טַאהעג טָאה .ה
 ףךיוא ןוא ,גלָאפרע סיורג טַאהעג ,עינעמ
 ;וצסיוא טלייאעג ךיז ,ה טָאה רעטעּפש
 ?מואדנַאל ַא רעדָא הרצ:סקלָאפ ַא ןצינ
 - טימ .עמַארד ַא רַאפ טעשזויס סלַא קילג
 .חמלשװ עקירעמַא ןיא קיטש ןטייווצ ןייז

 ;טּפױה ןייז ןּבױהעגנָא ,ח טָאה יךלמה
 / סלַא ,עניב רעשידיי רעד רַאפ טעּבױַא
 .ייהװ עטנַאנרַאפ יד ןופ טנַארעװילסיורג
 ףסוי טימ ןעמַאזוצ ,יןטערעּפָא עשירָאטס
 יד ןעמונעגנײרַא רע טָאה רעניײטַאל
 - שנייז ןיא עקירעמַא ןיא עניּב עשידיי

 .ןסעיּפ עגייז טימ טזייּפשעג יז ןוא טנעה

 ַאל יװ ױזַא ,ןרָאי רעק:80 יד ףוס ןויּב
 - ,קיטש:רעטַאעט ןופ הכאלמ:לעּב ַא רענייט |

 .ךיז רע טָאה ,רָאיטקַא ןַא ןײלַא וצרעד
 =טנַא:טיג ןקירעדינ םעד ֹוצ טסַאּפעגוצ
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  +רעטַאעט םֶעד ןופ קַאמשעג ןטלקיוו
 ?יוש ָאד ,ןכַאל םיא קידנכַאמ ָאד ,ןומה
 ָאד ןוא ןומזּפ ַא קידנריפנײרַא ָאד ,ןרעד
 ןקידנשַאררעּבא ַא ָאד ןֹוא לצנעטַא

 ,קעטָאילּביּב עכייר ַא קידנציזַאּב .טקעפע |
 רע טָאה ,שינעמור ןוא שטייד קידנענעק
 עצנַאג קיטש ענייז ןיא טריפעגניירַא
 סלַא ,ןעמַארד עשיעּפָארײא ןופ סענעצס
 :ַאט רעּבָא ,רעדייגשוצנעמַארד רעטינעג
 ךיז טפָא ;רעּבײרשנענעצס רעזָאלטנעל
 עשִייוג יד ןשידִיירַאפ טימ זיולּב טנגונַאּב
 ;רָעּפ עשימָאק ןעװעקוטשנײרַא ןוא ןעמענ
 :סיה ץֹוחַא טָאה ,ןָאלּבַאש ןכָאנ ןענָאז
 :עט ןרַאּפ ךיוא ןּבירשעג ןסעיּפ עשירָאט
 ;ליּבטייצ/ ןוא ?"רערליגסנבעלק רעטַא
 ליפ יװַא ָאד ןיא סע עכלעוו ןיא ,"רעד

 :סיה יד ןיא ליפיוו ,תמא רעשיטסילַאער
 רַעּבָא ,תמא רעשירָאטסיה --- עשירָאט
 ןוא טײקטרעּפמולעגמוא רעצנַאג רעד יב |

 ןשיטַאמַארד םעד ןופ טײקכעלריטַאנמוא
 ?ףיוש ענייז ןופ טנעמעלע ןשימַאק ןוא
 ןּבָאה ,שירעמשטַײד ןדליוו םעד טימ ,קיטש
 סָאװ ,טסנידרַאפ םעד טַאהעג ךָאד ייז
 געט ןרַאפ םוקילּבוּפ ַא ןפַאשעג ןּבָאה ייז
 טעדנירגעג .ה טָאה 1889 ןיא ,רעטַא
 2ַאד עפרַאה ידח ט"א ןדרָא:רעטַאעט ַא

 ןייז טריפעגפיוא םעד דובּכל ןוא "סדיוו
 רעּבָא ,ןעמָאנ ןקיזָאד םעד רעטנוא עסעיּפ
 יד ןוא םיא ןשיוצ ןעיירעסייר יד ּבילֹוצ
 ןיא ,ןדרָא םעד ןופ עטמַאַאּב עקירעּביא
 טָאה רע םגה ןוא ,ןלַאפעצ ןדרַא רעד
 ןבײרש וצ טרעהעגפיוא טינ ץלַא ךָאנ
 טַאהעג ןליפַא 1901 ןיא ,ןסעיּפ ענייז
 רודה ןּבו קיטש ןייז טימ גלָאּפרע סיורג
 סָאװטע) "ןעיּבַארַא ןופ ץנירּפ רעד רעדָא
 רעקידרעירפ ַא רעגייז ןופ טרעדנעעג

 עטערעּפָא רעשירָאטסיה רענעלאפעגכרוד
 ;װַאק ןופ עזייר יד רעדָא ךלמה היקזחיח
 :רָאזדניו םעד ןיא טריפעגפיוא ,(יזַאק
 רעטַאעט רעקיזָאד רעד רעּבָא ,"רעטַאעט

  טָאה רע ;ןלַאפעג רעמ ץלַא זיא רענייז
 +דנַאװרַאפ ךרוד ןעװעטַאר טוװורּפעג םיא
 ייברעד רעּבָא ,זױהנרעּפָא ןַא ןיא ןעל
 ןופ ,ןגעמרַאפ לסיּב טצעל ןייז ןריולרַאפ
 ףיז ,ןרָאװעג טריזילַארַאּפ גָאטײװצרַאה
 :עג ןוא רָאי עכעלטע טרעטַאמעגּפָא
 .ןירָאג .ּב --.ןזָאלרַאפ ןוא טנלע ןּברָאטש
 =עט 89 המישר ןייז ןיא סיוא טנכער
 יז ןופ עטצעל סָאד ,,ה ןופ קיטש:רעטַא

 פיוא ,?"דליּבטייצ -- ווענעשעק ןּברוחח
 =עט ענייז ןופ עקיניא 1904 טריפעג
 =צג טקורדעג ךיוא ןענייז קיטש:רעטַא

 דניירפ טע טיװקמַא ג"פ ןופ א"צ ,ןרָאװ
 ,"דוד תיּבז ,"רודה ןּבח יו ,לשימעשּפ ןיא
 ןיא ;(ןיסַאר ןופ טעּברַאַאּב)  "והילתע
 ךיוא זיא  ?.ָאק גנישילּבָאפ-ורּביהח ג"פ
 ןופ רעדיל עלַא ןופ גנולמַאז ַא סיורא-

 /"ףָאזָאליפ רענעגושמ רעדח עחעּפָא ס--ה
 סװַאקצוג טצעזעגרעּביא ףיוא טָאה .ה

 רעד רַאפ טעּברַאַאּב ,יַאטסָאקַא לאירואח
 , ,וו"זַאא ָאטסירק עטנָאמז סַאמויד עניּב

 ,"רעטַאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג , ,ןירָאג .בו
 ןיא ,טרעפיײז ,מ = 1164--162 ,155 ,86--82 1
 +יארע ,ןירּבָאק ,ל ;"ענהיּב עשידיא איד, ב"מז
 ,"גרוטַאמַארד א ןופ ןעגנורענ

 | == יולה יבצ ץיוורוה
 רענייא ,טדַאטשנַאמרעה ןיא רעניּבַאר
 ,ןרַאגנוא ןיא רעניּבַאר עטסבושח יד ןופ

 ןוא רעלעטשטפירש סלַא ךיוא טנַאקַאּב |
 =וצ ןפָאלטנַא 1918 רעּבָאטקָא ,רעטכיד

 =וּב ןייק ןשינעעשעג:המחלמ:ךָאנ יד ּביל
 עשידייז יד ןּבעגעגסױרַא ואוו ,טשעּפַאד !

 :ץרא בושי רַאפ ןַאגרָא ,?טפירשנעכָאװ
 - :עגקירוצ ךיז רעמונ ןט:5 ןכָאנ ,לארשי
 סָאד ןוא ,טדַאטשנַאמרעה ןיא טרעק
 ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא לטעלּב

 ,דלאוונירג דלָאּפָאעל ןופ גנולייטטימ

 . -=  188.) היבוט ןַאמגילײה
 / ,סלעמָאה) װעילהָאמ ןיא .ּבעג (

 ןקילײטַאּב וצ ןּביױהעגנָא ירפ ,דנַאלסורסיײװ
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 ?ןיירק עשיטַארקָאמעד= .לַאיצָאס ןיא ךיז

 =ירֹוי ןופ טנעדוטס סלַא רע זיא ,ךעל

 :רעווינוא רעוװעיק ןופ טעטלוקַאפ ןשיד |
 עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג טעטיס

 ?נעדוטס רעשידי רעד ןופ רעדילגטימ

 ?ַאיצָאס ריא ןופ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיט
 ,"ןדיי:ןטנעגילעטניא עפורג רעשיטסיל

 ?נסיוו טריפעג ןענייטשנייפ טימ ןעמַאזוצ
 עשידי יד ןשיװצ ןסרוק עכעלטפַאש
 םורַא ,שידיי ףיוא וועיק ןיא רעטעּברַא
 :ָארֹוג .ַא ,ןעניגלָא טימ ןעמַאווצ+ 2
 עּפורג יד טעדנירגעג ,דנַא .א ןשטיוו
 ,"דנוּבק םעד ןפלעהוצטימ "טייהיירפ?

 טריזינַאגרָאער 1903 ךיז טָאה עכלעוו

 ,"דנוּב ןופ עפורג רעוועיקז רעד ןיא

 עסיוועג ַא טעטיסרעווינוא ןקידנע ןכָאנ

 ףערטימ סלַא ענליװ ןיא טּבעלעג טייצ

 טַאלּבנכָאװ ןשידנוּב םעד ןופ רָאטקַאד |
 יד טכעלטנפעראפ א"צ ואוו ,11816 ((80

 ,"קינעידשזָארזָאװ ןגעװש ןעלקיטרַא

 .=ָעט יד ןוא רעגנירּפשז ,(6 --4--2 ,1906)

 ןגעוו .(7 ,1906) "עימָאנָאטװַא עלַאירָאטיר

 ךיוא רע טָאה עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד

 עטסמ ח חסק= בימז-.ד .ס ןיא ןּבירשעג
 ןעמקס80414 8ס- ב"מז ןיא ,1906 סחסאצאמאז

 . =-. 35 ,עװקסָאמ) תקסספ םט 11סחמז'8

 עלַאנָאיצַאנ:רוטלוק ןוא עלַאירָאטירעט

 טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה ,("עימָאנַאטװַא

 ?ײמעגלַא ןוא עשידנוּב ענעדיישרַאפ ןיא

 טצעוַאּב ךיז .ןטפירשטייצ עשיסור ענ

 ןיא עיצולָאװער רעטשרע רעד ךָאנ

 זיא ,םויהדע טניואוו רע ואוו ,עװקסָאמ

 רעקיטרָא רעד ןיא קיטעט ןעוועג רע

 :רָאפ ריא סלַא ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוּב

 רעד ךָאנ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא רעייטש

 :עג ,הליהק רעד ןיא עיצולָאװער:ץרעמ
 ןופ עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוו

 :ָאקטּפױה ןופ ןַאגרָא ןכעלטַאנָאמ םעד
 דנַאלסור?סיורג רַאפ "דנוּב/ ןופ טעטימ

 :שטיװָאמַארּבַא ןופ ר"א "גנונּפָאה יד

 .הרוּת ןיא ןעוועג קסוע

 ,םויה:דע טניואוו

 גנורעלקרע םייח תמשנז

 רעּבמעצעד --- טסוגװַא ,עװקסָאמ) ןייר
 קנעדנָא םוצצ ּב"מז םעד ןיא ,(8
 ןופ ןּבעגעגסױרַא) "סקרַאמ לרַאק ןופ
 טעטימָאק:ןָאיַאר ןוא= טָאטש רעװקסָאמ
 ,116 ז"ז ;1918 ,עװקסָאמ ,"דנוּבז ןופ
 :קיוו ,ןײטשדלַאג .י ןופ ןעלקיטרַא טימ
 :ָאנָאימעס ,9 ,ןיּבור .י ,רעלדַא רָאט
 רעּביל ,מ ,ןַאמ-נַא ,ּפ ,ץּכ ..ש:שטיוו

 =דנַאהּפָא ןַא טכעלטנפערַאפ (,דנַא ,א -
 ןיא ."ףָאזָאיּפ רעד סקרַאמק גנול
 ןשידיי ןלַארטנעצ םעד ןופ גָארטפױא
 טעּברַאעג עקװסָאמ ןיא .ָארויּב:סגנודליב
 ןופ עטכישעג רעד רעּביא ךוּב ַא ףיֹוא
 - ,דנַאלסור ןיא ןדיי יד

 "דנוּכ , ןופ עטכישעג רעד וצ , ,יקסװַאלסַאז ,ד
 ,םעדעמ !+װ זי ,"סקנּפ רעטיור ,"וועיק ןיא

 ,1| ,"ןעּבעל ןיימ,

 --1860 םורַא) בוד-והילא ןרעּפלײה
 ,עטיל ,רימָאקליװ ןיא ּבעג (

 רעסיורג ַא ,דוד:לארשי 'ר ,רעטָאפ ןייז
 רעשינּבר רעד ןיא םסרופמ ןוא ןדמל
 גנערטש ַא ןּבעגעג םיא טָאה ,טלעו

 ךס ַא טָאה רע ןוא ,גנויצרעד עשידיי
 טָאה רעטעּפש

 רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טצעזַאּב ךיז רע
 :עג רֹּבהמ טָאה רע

 ןיא קרעו עזעיגילער עקינייא ןעוו
 ילעמיה ןיא עיצולָאװער ידח יװ - ,שידיי

  ןגעװ שורד ַא -- "חסּפ לש הדגהי (9)

 --"לארשי הוקמ רפסח ,(?) םינּב עּברא יד

 ,(1916 ,עשרַאװ) החּפשמ תרהט לע
 יד רעּביא

 ?רעפ ןּבָאה ןעדוי עכלעוו הדבא עסיורג

 םעד המחלמ רעד ןופ טייצ ןיא ןעריול

 םייח ..ןואגה ר"ומדא בר רעקסירּב

 ךיוא שורד ץֹוחֲא) ?קיצײװָאלָאס יולה

 (24 ז"ז ,1918 ,עשרַאװ ,עיּפַארגָאיּב יד

 זיא קרעװ טסקיטכיװ ןַײז ,דנַא ,א

 ,1902 ,עשרַאװ) "לארשי תדמח רפס?

 ןרָאװעג טקורדעגרעּביא לָאמ עכעלטע
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 תוצמ ג"ירּת עלַא טלַאהטנע רפס רעדא
 :לצנעירפ ןוא טײלסנַאמ עכלעוו ףיוא
 יד עגיטיינ טימ ,טגַאזרעפ ןענייז רעמ
 טימ ,תוצמ ןופ םימעט לעיפ נוא םינ
 ךיא ,םישרדמ ןוא ארמג ןופ םירוּפס
 טימ עירָאטסיה עשעדיא יד ןעצרוק ןיא
 ןופ טייקגילייה יד ףיוא תויאר עגיטכיר
 ףיוא ןיקריוװ ןָאק עכלעוו ,הנומא רעד
 וצ דנַאטשרעּפ נוא טסייג ןישעדיא םעד
 ןייז ןוא קלָאפ סָאד ,תד םעד ןעּבעיל
 :ָאס םייח 'ר ןופ תומּכסה טימ ,"דנַאל
 ?תֹודיּפל השמ:רדנסּכלא 'ר ,קישטײװַאל
 ,דנַא ,א קוק ןהֹּכה קחצי:םהרבא 'ר ,ןַאז

 --- ױלח יבצ-קחצי ןירעּפלײה
 גנולמַאז רעד ןופ רּבחֹמ ,ןָאסרעכ ןופ

 םיריש תצובק--ץנַארק רעדיל רעד ט'א |
 ,סעדָא) "ןאגראשזו רבע תפשּצ םינוש
 תועבורמ תויתוא ןיא ,108 ז"ז ,1
 ,(טפירש:שטייט:ירבע ןוא

 ,המישר עשיפַארגָאילּביּב ,רעניוו ,ש

 -- 1876 5|א10 קלאפ ןירעּפלײה
 ןייז .שזיווסענ ןיא .ּבעג (

 א ןעוועג זיא ,ןדמל ַא דיי ַא ,,רעטָאּפ
 ןכייר א יב םעדייא ןַא ןוא רענטרעג -

 - / יעװ ייּב ,רעטסוש

 ךיז טָאה .ה ןעמ
 ,ןגיוצרעד ךיֹוא |

 ןיא טנרעלעג טָאה
 תובישי ןוא רדח
 טייצעסיװעגַא ןוא
 .=יבש רעד ןיא
 ןיא זיולקרעשרעד
 ר ועטעּפש ,קסנימ
 :עגּפָא ;סעיצידנַאק ףיֹוא רערעל ןעוועג
 טייצ רָאי ַא ,רערעל ףיוא ןעמַאזקע ןבעג

 ןופ גנוטײל רעד רעטנוא טעברַאעג
 ןעוועג ןַאד ,קסנימ ןיא ינושרעג ירָאגירג | 

 רעקיטרָא רעד ןיא שיערּצעה ןופ רערעל
 ןוא שידיי ןריפנייא רַאפ .,הרות-דומלּת

 רַאפ ןּפמעק וצ םידמלמ יד ןריזינַאגרָא

  =ײזַאּב 1905--ת'ת רעד ןיא ןעמרָאפער
 :בעה רעד ןיא רעּבירַא ,ןרָאװעג טקיט
 ,ענליוו ןיא "הידוהיא לושלדיימ רעשיער
 הרבהח רעד ןופ לֹוש רעד ןיא --- 8
 . ןענַאװ ןופ ,ּב"טּפ ןיא "הלּכשּה יציפמ
 ןדנירג רַאפ רָאטַארוק ןופ טרעטייוורעד
 ,רוטַארעטיל .רעשידיי רַאפ לזיירק ַא
 עשידיי יד ןיא קיטעט ןעוועג רעטעּפש
 ,ענליוו ,עשרַאװ ,לָאּפָארעּפמיט ןופ ןלוש
 ךרוד ענליוו ןופ עיצַאוקַאװע רעד ךָאנ
 ןופ רעטקיטכעמלופַאּב סלַא ןסור יד
 יציפמו ןופ גנולײטּפָא רעװקסָאמ רעד
 טריפעגנָא ןוא טעדנירגעג 1916--"הלּכשה
 --התעשּב ,וָאּבמַאט ןיא לוש עשידיי יד
 :ַאגֹרַא יד ןופ רענייא ,לושרעטסומ ַא
 רָאפנעמַאזוצ ןטשרע םעד ןופ ןרָאטאזינ
 - ףָאּבמַאט ןיא סרערעל עשיטסישידיי ןיפ
 :עקַאזָאק רערעל םעד טימ ןעמַאזוצ ,6
 רעד ןופ רַאטערקעס ןוא רָאטַאיציניא שטיוו
 ףיֹוא טעדנירגעג ,עגילילוש רעשידיי
 רעשידיװ רעד ןופ ץנערעפנַאק רעד
 ןוא 1917 "טפַאשרערעל רעשיטַארקָאמעד

 ןיא ועיק ןיא טלדנַאװרַאפ רעטעּפש
 :קורטסניא:לוש 1918 ,עגיל:רוטלוק רעד
 ;קוא ןיא םוירעטסינימ ןשידיי ןופ רָאט
 ,ּבוג רעװַאלסָאנירעטַאק ףױױא עניַאר
 :ָאנירעטַאק רעד ןיא רערעל ךָאנרעד

 - ףעשידיי טימ ןָארּב ןופ עיזַאנמיג רעװַאלס
 :ליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ 1921 ,ךַארּפשנרעל
 שיערּבעה ןופ רערעל סלַא קיטעט ואוו ,ענ
 ,רַאנימעס:רערעל ןשידיי ןיא שידיי ןוא
 שטיווערוג עיּפָאס ןופ עיזַאנמיג רעד ןיא
 טייקיטעט עשירַארעטיל --- ,דנַא .א (עז)
 ןיא 1900 םִורַא שִיערּבעה ןיא ןּביױהעגנָא
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ןַאד ,"הריפצהמ
 ,ןמזהש ,ףסאיהא תולט ,"הפצהש
 :שיסור יד ןיא ךיוא ,,דנַא .א "הלשהזח
 .ןיא .םמַק. 2835 ןוא 0002 עשידיי

 ןעגנולייצרעד טימ טריטויּבעד שידיי
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 ?סקלָאּפװ רענליוו יד ןיא 1906 םורַא
 =סקלָאפײ ,"קלָאפ עשידוי סָאד/ ,"גנוטייצ
 ?רַאפ ןיא ןּבירשעג רעטעּפש ,"עמיטש
 יו ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ענעדייש
 ץיינ ידזז ,"ךָאװ יד ,?טגייהקז ,"דגיירפ ;

 ,"טלעוורעכיּבז ,"גָאטײ רענליוו ,"לוש
 ךיוא . .דנַא .א "רעטעלּב עשירַארעטילזח
 :ָאגַאדעּפ ןוא עשיטירק ,עשיטסיצילבופי
 ,ו"זַאא ןענָאטעילעפ ,ןעלקיטרַא עשיג
 סָאיצקַאדער רעד ןופ ףילגטימ ַא ןעוועג
 .*ֿגעסיװ ןוא ןעּבעלא ןופ עיגעלָאק רעלענ
 ןשידיי ןטשרע םעד טריטקַאדער ,"טפַאש
 "ךַאלעמיוּב עקנינירגח לַאנרושז:רעדניק
 גיפ רענליוו םעד ךרוד גנודנירג ןייז טניז
 המחלמ רעד תעשּב ןיקצעלק .א 3
 רעשידי רעד ןופ טָאּברַאפ םעד זיּב
 ןכָאנ רעטעּפש ןוא דנַאלסור ןיא עסערּפ
 2רושז רעד זיּב ,ענליוו ןייק ןעמוקקירוצ
 .טימ ןעמַאזוצ טרידיווקיל ךיז טָאה לַאנ
 :ַאגרָא-לוש רעשידייז רעד ןופ ג"פ רעד
 ?וצ וװַאלסָאנירעטַאק ןיא ,(1923)* עיצַאזינ
 טעדנירגעג 1918 רעטליװ טימ ןעמַאז
 ,* "שנעמ ןוא רוטַאנז נ"א ג"פ-רעדניק ַא
 ?םיּב עקינייא ןּבעגעגסױרַא ןכלעוו ןיא
 ,עסעיּפ-רעדניק -- ,"קיצוו:דמלז יו ,ךעל
 עגידנפױלא "עיגלעּב ןוא דנַאלָאהװ
 2גיו/ ט"א רעדניק רַאפ ּב"מז ַא ,ילגיופ

 =וָאלָאקַאס .ד ןופ טרירטסוליא --"רעט
 ן"ז ,1917 1 'ה) "תוישעמ עשידויז ,יקס
 ןופ ןייארַאפ ןופ ג"פח ןיא .דנַא ,א (3

 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי יד
 :גיֹוּב עירעס ַא ןּבעגעגסױרַא "ענליוו ןיא
 ?סקלָאפ-שידי ,ךעלהשעמ-רעדניק עקיד
 ןטַאט ןטימח :עטעּברַאַאּב ןוא עכעלמיט
 ,יסענַאיצַאּבײ ,"עמַאמ ַאװ ,"דלַאװ ןיא

 סיורא ךיוא ןענײז ג"פ ןקיזָאד םעד ןיא (*

 .*רָאװד .י רערעל םעד ןופ ךעלעכיּבירעדניק ַײר א

 .קיװטנַא ןוא טרוּבעג ןייז--ךוּב סָאד, יװ ,ןיק
 .טסּברַאה ןיא לגיופ יד ןופ ןרעדנאװ סָאד , ,"גנול

 ,"טנוה רעד, ,"ץאק יד, ,"טייצ

 ,"םיררושמ

 ,"לדנגער"װ ,"ןוחצנ רעד/ ,"םירצמי
 :פושיּכ רעניילק רעדח ,"יַאמ רעיולּבי
 ."גניר סנַאכ םעדח ,'ָאקַאשז, ,"לרעכַאמ

 : .ןענַײז קרעוו עשיטסירטעלעּב צנייז ןופ ,

 ."ןעגנלהעצרעש :םרָאפכוּב ןיא סיֹורַא
 ,1910 ,ענליוו ,קרעבערש .ש ג"פ) 3 }
 / "דח ג"פ) "לעװש ןפיואס ,(168 זיז

 ,(08 ז"ז ,1918 ,ויַאלסָאנירעטַאק ,"טלעוו ;
 טשרעוצ) עסעיּפ:רוטַאינימ -- ?"תוליפּתח

 / ,"טלעװ רעשידוי רעדח ןיא טקורדעג
 רעװעיק ןיא טריפעגפיוא ;1 ,5
 ןיא ךיוא ןוא רעטַאעט:הכולמ ןשידיי
 --סנַאגָאק .ּפ :טצעזעגרעּביא טָאה .(ענליוו;

  ?ָעּפָארײא:בירעמ יד ןופ עטכישעג ידח
 .א .ּב גיפ רענליוו) "ןרוטַארעטיל עשיא
 ,| .ב ,360 ז"ז ,/ .ּב ,1924 ,ןיקצעלק
 *רע'דע ;(ןטערטרַאּפ ליפ טימ ,360 זיז

 עטכישעג ַא--"ןטייצ עגילָאמַא ןופ---סיליוו !

 =סנָאקיּב ןלגנִיי ןשירָאטסיהרַאפ ַא טימ

 גיפ ,גנוטעּברַאַאּב) ייארלא דודח--סדליפ
 רב ;(1922 ,עשרַאװ ,"קעטָאילּביּב-טנגויק
 - ,"ןשינעעשעג עסיורגײ--סניקַאּבור יַאלָאק
 .,"לרעּפמולשװ ךעלהשעמ סמירג רעדירּב
 (1914 ,ענליוו) "סנַאה רעכעלקילג רעדז|

 - +תיּב-ףלא רָאּפ ַא ךיוא טסַאפרַאפ ,דנַא .א
 .,א .ּב ג"פ) "טרָאװ סָאדײ יו ,רעכיּב
 =ַארג?סגנַאטנָא עשידיי ַא ,(1923 ןיקצעלק
 =ניק ןוא רעכיּבנרעל ירד ַא ןוא קיטַאמ
 :סערכ יד יװ ,שִיערּבעה ןיא רעכיּברעד
 ןעמַאזוצ) .ט 3 ןיא ,"תירבעח סעיטַאמָאט

 ,"תורפסל רודזורּפ? ןוא (סָאלג ,י .י טימ
 ,םירוּפס--יאנּפה תעשּבא ,"תימצע הדובע?
 .תודגאז .,"תוחידּבו ,תוצלה ,תודגא

 םירוּפס ץבק--גארּפ ירופס
 ,"אויל ּביל הדוהי ברה ייחמ םע:תורסמו
 בָאה? דילסקלָאפ סָאד ,"רבילוג יעסמז

 .עּבַאגסיוא:רעדליּב) "ןסקָא רָאּפ ַא ךיא |
 ןיא ,דנַא .א (םילשורי ,"הנגהז ג"פ
 :ףסויז עמעָאפ עשיטַאמַארד ַא די:בתּכ
 ,"הנייר הליד
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 --186..) חשנמ ןרעּפלײה
 .עילָאדָאּפ ,ןיטשלעפ ןיא ,ּבעג (

 טנַאקירּבַאֿפ ַא וװָארוקסָארּפ ןיא ןעוועג -
 רעד ןופ טײײצ רעד ןיא .,לגיצכַאד .ןופ
 ןּבױהעגנָא ךיז רע טָאה עיצולָאװער
 :גָאט רעדַארגָארטעּפ ןיא ןקילײטַאּב
 . ןוא ,םיריש טּפיוהרעד ןּבירשעג ,"טַאלּב
 ןיא ןּבעגעגסױרַא יײז ןופ לַאװסיױא ןַא

 ג"פ) "רָאה:רעּבליזאז ט"א  םרָאפכוּב -
 ענייז לקיצ ַא ;(1917 ,עװקסָאמ ,"רבחהח
 2מַאז רעד ןיא ןײרַא ךיוא זיא רעדיל
 :ָארּב השמ ןופ --- "טרעפַאּבלַאזא גנול
 ,אדיורּב ןושרג ןָא -עד
 ,1918 ,עװקסָאמ ,"ןּבעלח ג"פ) ינרַאש .
 . "קעטָאילּביּב-רעדגיקײ רעד ןיא .(32 ז"ז
 לכיּב ַא טכעלטנפערַאפ "רבחהפ ג"פ ןופ
 ,עיליוַארּב ן'א טצ'א  ,"ךַאלהשעמײ

 ףוס ,'טַאלּבגַאט רעזנוא  ןיא ,תובשחמילעּ
 ,"טלעװװ:חעכיב  ,לױײמ .1 11918 ינוי
 1 זיז ,5 4

 -- 1868 12װװ) םירָאּב ןרעּפלַאה
 ?דָארג ,טסָאמ ןיא ,בעג (

 סלַא ,רדח ןיא טנרעלעג .טנגעג רענ
 .ןופ סרוק םעד טכַאמעגכרוד ןרעטסקע

 עשיטילָאּפ טרידוטש קיסיילפ ,לושלטימ ַא
 ףעד ןיא קיטעט 1898 טניז ,עימָאנָאקע
 ,טעּברַא רעוװיטַארעּפָאָאק רעשיטקַארּפ
 ןוא;ײל רעשידי רעד ןופ רעריפנָא
 ַא ןופ דילגטימ ,ענליוו ןיא עסַאק:רָאּפש

 עוויטַארעּפָאָאק עשיסור ןיא טקילײטַאּב
 .ץקע רָאּפ ַא ץֹוחא ,שידיי ןיא ,ןלאנרושז
 "גָאט רענליוו ןיא ןעלקיטרַא עשימָאנ
 { ןופ ױ"א ?סקנּפ ןיא טכירַאּב ַא ןוא

 :םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפערַאפ ןעזייר
 ַא ןריפ ןוא ןדנירג ןעמ ףרַאד ױזַא יו
 ,1921 ,ענליו) עסַאק-רָאּפש .ןוא?ייל

 ןופ רעריפנָא רַאפ ךוּבטנַאהח ,(88 ז"ז
 .ָאק ,1 טימ ןעמַאזוצ) ײקנַאּבסקלָאפ ַא
 :ַארּפ יד ןוא (90 וי" ,1922 ,יקסרַאװ

 לאינד ,ה

,,9 

 ןגױא ענײמ סָאװח ןרושָארּב-עדנַאגַאּפ
 לטעטש ַא ױזַא יו רעדָא ןעזעג ןּבָאה
 .ליואוו וצ ןגעוו יד, ןוא "ןרָאװעג ךייר זיא
 -,(20 ןוא 16 ז"ז ,1925) יקילג ןוא דנַאטש

 .--1824 13/װ0) ףלָאדור דנַארּבערליה
 =םירֲאֹּב ,גיצּפייל ןיא .בעג (1894 28/8
 :עג ךישממ ,טסינַאמרעג רעשטייד רעט
 ?טייד רעד ןופ ךוּברעטרעװ סמירג ןעוו
 . רעד ףיוא ןטלַאהעג 1868 .,ךַארּפש רעש
 עשטייד יד ןופ גנולמַאזרַאפ רעכעלרעי
 ײער ַא גרוּבצריוו ןיא רערעל ןוא ןגָאלָאליפ
 =יל רעשידיי רענייש רעד ןגעוו טַארעּפ
 זַא ,עועט יד קידנקורסױרַא ,רוטַארעט
 ןעוועג ןענייז רעטלעלטימ ןיא ןדיי יד
 .ףוטלוק רעשטייד רעד ןופ רעגערט יד

 ,רעדנעל:חרזמ יד ןיא .
 1870 1/שוװ) םירָאמ טיווקליה

 ןעמָאנ רעטריזינַאקירעמַא (
 עגיר ןיא .ּבעג ,שטיווָאקליה מ ןופ
 ךָאנ .טנַאקירּבַאפ ןכייר ַא ןופ ןוז סלַא
 ןופ רעליש סלַא
 ?מיג רעגיר רעד
 ?עגנָא ךיז עיזַאנ
 ?טביא וצ ןּביוה

 רעד טימ ןריסער
 רעשיטסילַאיצַאס
 .17 וצ .גנוגעוװַאּב
 ?גָאװעגסױא רָאי
 | ר:עמַא ןייק טרעד
 סלַא טעּברַאעג ןרָאי עטשרע יד ,עקיר
 :ָאס טרידוטש קיטיײצכיילג ,רעיינלדמעה
 ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ןוא עיגָאלָאיצ
 =לוקֲאּפ ןשידירי םעד טקידנעעג 3
 טעטיסרעװינוא רעקרָאיײװינ ןופ טעט
 2ײא .טַאקָאװדַא סלַא טריציטקַארּפ ןוא

 אלא =

 ןופ רעריפ ןוא רעױּבטּפױה יד ןופ רענ
 ךיא גנוגעוַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעד
 .גטערטּפָא טעטירַאלוּפָאּפ ןיא ,עקירעמַא
 ןטלַא םעד זיולּב ץַאלּפ ןטשרע םעד קיד
 ןישזדוי רעריפ:רעטעּברַא ןשינַאקירעמַא

| (21) 
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 ןרַא עטשרע יד ןיא .ה טָאה ,סּבעד
 ןיא ךיוא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג
 ןיא גנוגעװַאּב:רעטעּברַא רעשידיי רעד
 רע יד ןופ רענייא ןעוועג ,עקירעמַא
 עטקינייארַאפא יד ןופ ןרַאטערקעס עטש
 סע עכלעוו ןופ ,ןטפַאשקרעװעג עשידיי
 :כעמ יד ןסקַאװעגסױא רעטעּפש זיא
 +רָא עלענָאיסעּפָארּפ עסיורג ןוא עקיט

 ?רעטעּברַא רעשידיי רעד ןופ עיצַאזינַאג
 :ַאּב ךיז ,טלעװ רעיינ רעד ןיא טּפַאש
 :עד עלעוטקַא טלָאמעד יד ןיא טקיליײט
 יא ןעוועג ,ןטסיכרַאנַא .יד ןגעק ןטַאּב|
 רַאפ ןרָאטקעל עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענ
 ןוא רעדנירגטימ ,רעטעּברַא עשידיי יד
 ןשידי ןטשרע םעד ןופ רעטעּברַאטימ
 ,עקירעמַא ןיא ןַאגרָא ןשיטסילַאיצָאס
 ךיוא ןֿבירשעג ,"גנוטייצ רעטייּברַא ידש
 :רָאפח ןיא ןעלקיטרַא טייצ וצ טייצ ןופ
 עשידיי .דנַא ,א "טפנוקוצצ ,"סטרעוו
 רענייא סלַא ,ןענַאגרָא עשיטסילַאיצָאס
 יד ןיא ןטַאקָאװדַא עטסדנצנעלג יד ןופ
 :נָאק-סירוי ןעװעג ןטַאטש עטקינייארַאפ |
 :עג ןוא ןענָאינוײדײרט יד ןופ טלוס
 :רעטנוא יד טימ ןסעצָארּפ ערעייז טריפ

 ןיא טרידידנַאק 1908 ןוא 1906 ,רעמענ |
 . ָאס ַא רַאפ י"ג ןֹופ לַאטרַאװק ןשידיי
 ןלַאװ יד ייּב ,ןַאמסערגנָאק ןשיטסילַאיצ
 סלַא 1917 טַארטַאטש רעקרָאײינ םוצ
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ טַאטידנַאק
 ?זערּפ:טָאטש ןופ טמַא ןפיוא ײטרַאּפ
 לָאצ ערעסערג ַא ןגיוצעג (רָאיעמ) טנעד

 2נַאק ןשינַאקילּבוּפער םעד רַאפ ןעמיטש
 ?ונרַאפ טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,טַאדיד
 רעײטשרָאפ ַא ,טמַא ןקיזָאד םעד ןעמ
 :ללָאּפָאמסָאק רעטרעטלערַאּפ רעד ןופ

 - זיא ,עיגָאלָאעדיא רעשירָאטַאלימיסַא:שיט ||
 :ָאיצַאנ יד ןופ טייוו ןעוועג לָאמעלַא .ה
 רעד ןופ ןוא ןסערעטניא עשידיי;לַאנ
 רעמ טליּפשעג ןוא רוטלוק רעשידייו
 יטסילַאיצָאס:ןײמעגלַא רעד ןיא עלָאר

 ,גנוגעװַאּב?רעטעּברַא רענַאק
 .+רוּב יד ןיא ןעמונעגנָא קרַאטש ךיוא |

 . +ידי ןייר רעד ןיא יװ ,גנוגעוװַאּב רעש
 רעקיסעמ רעד וצ קידנרעהעג .,רעש

 ףיוא טַאגעלעד סלַא רע טָאה ,גנוטכיר
 . ןסערגנָאק ןוא ןרָאפנעמַאזוצ ענעדיײשרַאפ
  ?רַאפ יד ןקינײארַאפ וצ טקריװעגטימ
 =ירעמַא רעד ןיא סעיצקַארּפ ענעדייש

 .זיא רע

 ?נצנעלג סלַא ןוא ןזיירק עלַאקידַאר:זַאושז
 ?טנפע טריפעג טפָא טנַאטוקסיד רעד

 ןופ סרענגעק יד טימ םיחוּכיװ עכעל
 1925) םעד טימ ךיוא א"צ ,םוילַאיצַאס
 :עמַא רעד ןופ רעריפ (םענעּברָאטשרַאפ
 לעוימעס עיצַארעדעפ:סטעּברַא רענַאקיר

 סלַא רע טָאה 1925 רעמוז ,סרעּפמָאג
 טקילײטַאּב ךיז עקירעמַא ןופ טַאגעלעד
 ?ניא ןט22 םעד ןופ סערגנַאק םעד ןיא
 ענייז ןופ ,לעסרַאמ ןיא לַאנָאיצַאנרעש
 ןרָאװעג טצעזעגרעּביא ןענייז קרעװ
 =אס רעד ןופ עטכישעג יד; :שידיי ףיוא

 ,"עקירעמַא ןיא גנוגעוװַאּב רעשיטסילַאיצ

 ןיא ןטעּברַא עטסעּב יד ןופ ענייא --.ּב 2 ןיא
 .רעּביא עשיסור ַא ףיוא ןַאהרַאפ) ןינע םעד
 .רַא יד/ ,"םזילַאיצָאס רעדז ;(גנוצעז
 :סקרַאמח ג"פ) "ץעזעג סָאד ןוא רעטעּב
 סקרַאמ ןופ+ ,("טפַאשלעזעג:רוטַארעטיל
 יטסילַאיצָאס רעשידיאז ג"פ) "ןינעל זיּב
 ,(1922 ,י"ב ,"דנַאּברַאפ רעש

 רעד ןופ עטכישעג יד , ,ןיגרוּב .ה ;ׁש1 2
 . ַארפיסנעּבעל ן"גנונעװעּב רעטייּברא רעשידיא

 ,1925 ,י"נ ,"גָאט} ,רעדביל ,ב 1104 ,1920 ,"ןעג

 -- 1893 23/0) וחיתתמ םעדניה
 ,רעטָאפ ןייז ,םילשורי ןיא ,ּבעג (

 5ַאּב טנגוי רעד ןיא ךיז טָאה ,,ה היבוט
 :ָאיצולָאװער רעשיסור רעד ןיא טקילײט
 *עג רעּבָא רעטעּפש ,גנוגעוַאּב רערענ

 הנותח רעד ךָאנ ןוא ןויצ-בבוח ַא ןרָאװ
 רעטלַא רעד ןופ גנילצָארּפש ַא טימ)
 ?דנזעג החּפשמ רעשינּבר רעװעשרַאװ

 טצרַא סלַא י"א ןיא טצעזַאּב ךיז (טייה
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 .}םילשורי .ןיא לָאטיפש טדלישטָאר ןיא
 עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע
 רעשידיי רעד ןופ טיּבעג ןפיוא רעוט
 :ינויצ רענעעזעגנָא ַא ןוא עיצַארעּפָאָאק
 רע ןיהואוו ,עשרַאװ ןיא ןקסע רעשיטס
 ,םילשורי ןופ ןרָאפעגרעּבירַא ןכיגניא זיא
 :טפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ טקורדעג ךיוא טָאה
 עשיטסיצילּבוּפ ךיוא לָאמַא ןוא עכעל
 .ה .שידיי ןוא שִיערּבעה ןיא ןעלקיטרַא
 .ואוו ,;עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא
 .=ַאנמיג טקידנעעג רָאי 16 וצ טָאה רע
 :ַאפ ןשידירוי םעד--רָאי 20 וצ ןוא עיז
 ןייז ןּבױהעגנָא טנעדוטס סלַא .טעטלוק
 ןופ רעריפ סלַא ,טײקיטעט עשיטסינויצ
 לָאמ יירד גנוגעווַאּב רעשיטנעדוטס רעד
 םעד טעדנירגעג 1911 ,טריטסערַא ןעװעג
 1912 טניז ,"הינדריח ןײארַאפןטנעיזוטס
 :רֵא עשיטציצילּבופ טימ טקילײטַאּב ךיז
 ןשידיי שיליוּפ םעד ןיא ןעלקיט

 .?ֿבָעמ ,טס ןופ ר"א 77269140 6200216מװצ

 1915 ,"טנעמָאמװ ןיא ןֹוא ןָאסלעד

 :רַאעג ואוו ,ּב"טּפ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא
 ,טסילַאנרושז רעלענַאיטעּפָארּפ סלַא טעצ-
 םצס- רעװקסָאמ יד ןיא טרידנָאּפסערָאק

 רעשיטסינויצ רעד ןוא 0814 8000
-2003848 .280, 

 ןַא ןעמונעג ,וועיק ןייק קעװַא עיצול
 ילֲאּפ ןשידי םעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא
 ןשידיי ןופ דילגטימ ןעוועג ,ןּבעל ןשיט
 :ַאנ רעשידיי רעד ןופ ,,טַאר:לַאנָאיצאנ
 :ינויצ םעד ןופ ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצ
 ;גירג רעשיניַארקוא רעד ןופ ,ק"צ ןשיטס
 ער רעד ןופ ,וו"זַאא גנולמַאזרַאפ=סגנוד
 רעדח ןענַאגרָא עשיטסינויצ יד ןופ עיצקַאד
 רעד .ףיואק ןוא (טַאלּבגָאט) "ףַארגעלעט
 ןופ טריגעלעד 1919 ,(טַאלּבנכָאװ) "ךַאֹוו
 2ינעד ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינויצ רעד
 ַא טלמַאזעגָפיױנוצ ואוו ,ןָאיַאר סניק
 ןעמָארגָאּפ יד ןגעװ לַאירעטַאמ ןכייר
 | ןייק טרלפעגסיורַא רעטעּפש םיא ןוא

 ?ָאװער:ץרעמ רעד ךָאנ

 ?טנפערַאפ זיִא רֶע ואוו ,עּפָארייא:ברעמ
 ןיא טּבעלעג 1920 טניז .ןרָאװעג טכעל
  :קַאדערטימ בגא ואוו) ןָאדנָאל ,זירַאּפ
 ידע לַאנרושז-שדוח ןשידי םעד טריט
 1921 טניז ,ןילרעּב ,(21--1920 "ענוּבירט
 :ַאטנעניטנָאק רעד ןופ רָאטקַאדערטּפױה
 ?עלעט רעשידיי רעד ןופ גנולײטּפָא רעל
 ?געט ןּבעגעגסױרַא ,רוטנעגַא רעשיפַארג
 ,שטייד ןוא שידיי ןיא סנעטעלויצ עכעל
 ענעדיישרַאפ ןיא ןּבירשעג קיטייצכיילג
 ןיא ,עקירעמַא ןופ ןעגנוטייצ עשידיי
 -אסש רעקרָאי = וינ ,"ץראה? ,"םלועהח
 186 תםטמספסוגע רענילרעּב- ,6

 ןיא טקילײטַאּב ךיז 1920 טניז ,וו"זַאא
  געגלַא ןיא ךיוא יו ,עשיטסינויצ עלַא
 .- ,ןצנערעפנָאק ןוא ןסערגנָאק עשידיי:ןיימ|
 - ,ץּפָארײא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייו סָאװ
 ןשיטסינויצ םעד ןופ דילגטימ 1923 טניז
 טליײװעגסיוא 1925 .,טעטימָאקסנָאיצקַא
  גַאגיִא רעשיטסינויצ רעד ןופ ק"צ ןיא

 יַאּב םעד ּבילוצ ךיז ,ןליוּפ ןיא עיצַאזיג
 ךילגטימ רעװיטקַא ,עשרַאװ ןיא טצעז
 :ידנעטש ,"תונבל תעח עּפורג רעד ןופ
 ,"טנייהא ןופ רעטעּברַאטַימ רעק

 ,(ןטאד עקיטכיר טינ) ינויצ ןוקיסקל

 ) ---1880 זומּת) ,ה שריה
 ,עניַארקוא ,וַאלסָאנירעטַאק ןיא .ּבעג
 .1904 .גניצרעד עשידיי ַא ןעמוקאּב
 1913 .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא
 ,עדַאנַאק ,ָאטגָארָאט ןיא טעדנירגעג
 :רושז רעשידיא רעדח טַאלּבנכָאװ סָאד
 / בלַאה ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןכלעוו . ,"לַאנ
 :ער םיא ןוא טַאלּבגָאט ַא ןיא םורַא רָאי
 זיא .ה ןעוו ,1915 ףוס זיּב טריטקַאד
 ןרָאװעג ןוא לַאערטנָאמ ןייק רעּבירַא
 ,ירעלדָא רעדענעקח םעד ןופ רָאטקַאדער
 עילעפ ,ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ ואוו
 ןיא ךיוא ןּבירשעג ,רעדיל ןוא ןענָאט

 ָלַא ןזרעפ ןיא טצעזעגרעּביא ,,"סדנוקח
 ,םיטויּפ ןוא תוליפּת:סקלָאפ ,םיאיבנ
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 ןרעמונ 14 לַארעטנָאמ ןיא ןּבעגעגסיֹורַא
 וה רַאפ טַאלבנכַאװ ןטרירטסוליא ַא ןופ
 :סױרַא ,"רעמַאה רעדא עריטַאס ןוא רָאמ
 נוצעזרעּביא עלַאירַאטנעמַאק ַא ןּבעגעג
 =רַאפ ,ןורעפ ןיא "םירישה ריש* ןופ
 =עגנָא ,ןענַאמָארטגנוטײצ עכעלטע טסַאּפ
 :ַאּפ רעד/ עמַארד עקיטקַאריפ ַא ןּבירש
 רעלַאערטנָאמ ןיא טריפעגפיוא) "ןעשיטיל
 ?מַאז ַא :םרָאפכוּב ןיא ,(רעטַאעט ןשידיי

 טרעדנוה ט"א ןעלּבַאפ עלעניגירַא גנול
 ,ָאטנָארָאט ,"עדעגעקא ג"פ) "טגיט ןעּפָארט
 עגַאלפױא עטרעסערגרַאפ עט: 5
 ַא 1918 ,לַאערטנָאמ ./"ןעלּבַאפ, ט'א
 .ןתנ ר"ד ןופ סקָאדָאטרָא רעגנערטש

 ,הטיש סמיוּבנריּב .ןיא ךיוא ןּבירשעג

 :ןעמינָאדװעסּפ ענײז ןופ .שיערּבעה
 ,ארימח-לּכ ,טסַאג .א ,עלעדוי 'ר ,יבצ-רֹּב
 ,דנַא ,א ףלַא לּבָאד

 ) -- 1880) ץרּפ ןיײּבשריה = -
 ןופ מ"לק ייוצ ,בושי ןפיוא .ּבעג
 .טנגעג רענדָארג ,לעשטשעלק לטעטש
 :גייא ןיא טכַארּברַאפ ןרָאײרעדניק יד
 | | יז יב טײקמַאז

 עכלעוו ,ןרעטלע
 ַא ןטלַאהעג ןּבָאה

 2עג ןוא ,לימ = -
 רעטנוא ןסקַאװ)

 ןופ ןקורדנייא יד
 רעכעלרעה רעד

 :1ייא יד ןוא רוטַאנ

 ןופ ןשינעּביײלג
 רעטעּפש ןענייז סָאװ ,טרָאסטרוּבעג ןייז
 גנוגיינ ןייז ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג
 14 זיּב .םויציטסימ ןכעלמיטסקלָאפ ֹוצ
 ,לעשטשעלק ןיא רדח ןיא טנרעלעג רָאי
 .ךעלטעטש עקַיײּברעד יד ןיא ךָאנרעד
 ראו ,ענליװ ןייק ןעמוקעג 1900 םורָא
 ןעגנואווצעג ,טיונ ןוא רעגנוה ןטילעג
 .,םייהַא ןרָאפועקירוצ טייצ ַא ףיוא ןעוועג

 ןעמונעגנעמַאװצ .ה טָאה ענליװ ןיא |

 40 ןייּבשריה -- שר'ה

 הרוּתװ הדוגא ַא ןיא םירוחּב"הבישי
 רעד ןיא ייז טימ טנרעלעג ןוא "ןויצמ|

 =לדיי ןוא שיערּבעה זיולק רעשרעטסוש
 ןעמונעג ךיוא טָאה רע .עטכישעג עש
  ?עגסױרַא סָאװ-רָאנ רעד ןיא לײטנָא ןַא
 זיִּב) צּפ יד ןופ גנוגעװַאּב רעטצָארּפש
 =ןיירק:רעטעּברַא טימ טנרעלעג ןוא (3

 עד רע טָאה רוטַארעטיל רעד ןיא .ךעל
 םיריש עשיערּבעה טימ טריטויּב
 ןוא "רודהח סנַאמשירֿפ ןיא--?םיעוגעגז)
 "ח ,"ץילמהו ןופ "ףסאמז ןיא--"ריצקּבח
  טכעלטנפערַאפ רע טָאה 1905 ,(1902 ,ּב

 ןייז "ןמזהח לַאנרושז רענליוו םעד ןיא |
 "זיא עכלעוו ,"םירמח עמַארד עטשרע
 -ףיוא ךיוא ןרָאװעג טקורדעגּפָא 6

 יי ,"רעפּפמעק ןעשידיא םעדז ןיא שידיי
 רעיינ ַא ןיא ןעמַארד עטלמַאזעג ענייז ןיא)
 ןייז .(?ּפָארַא גרַאּבצ ט"א גנוטעּברַאַאּב

 יעטנעהָאנ ןוא עטייווש ,עמַארד עטייווצ
 =יא ןיא ,טסײג ןשיטסילַאָער ןיא ךיוא|

 =בתֹּכ ןשִיערּבעה ןופ ןרָאװעג טצעזעגרעּב
 ,"טלעװ יד/ ג"פ) (* רונןֹּב ךרוד די
 ןיא טכעלטנפערַאפ 1906 ,(1906 ,ענליוו
 =יגירָא עטשרע ןייז "קלָאפ עשידוי סָאדי
 רענעי ףיואק שידיי ןיא ךַאז עלענ

 .קרַאטש ןיוש זיא סע ואוו ,"ךייט טייז
 םוילָאּבמיס וצ גנוּבערטש ס--ה קיטנעק
 .קנילרעטעמ סירָאמ ןופ העּפשה יד ןוא
 ןיא טכעלטנפערַאפ .ה טָאה ןַאד טניז
 ?כוּב ןיא ןוא ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ
 יװ ,ןסעיּפ עשיטסילָאּבמיס ייר ַא םרָאפ
 ןעטײרּב םוצ+ ,"ןעטלעו עמַאזנייא;

 ףסניּפ רעד ןיא? ,"ןעמולּב-םירבקז ,"געוו

 םורַא ,ּבעג ,ץיװרוה ןרהא ןופ םינָאדװעסּפ (*

 העד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג .ענליו ןיא 0

 ףֵאְרַב טצעזעגרעּביא ,בנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי

 "עג טײרּפשרַאפ דייבתּכ ןיא ןענײז סָאװ ,ןרוש

 ךיז ךיוא ,ךעלזיירק-רעטעּברַא עשידיי ןיא ןרָאװ

 ."ךעלטעלּבײבוט.םוי, סעצרּפ ,לי ןיא טקילײטַאּב
 ןַאמטּפיוה .ג ןוֿפ ,"רעבעװ יד, :םרָאפכוּב ןיא

 יי .(1906 ,"טלעוו יד ג"פ)



 840 = ךינשריפה 41
 ךיוא ,?דרע ידח ,?גנורעמעדח .,"רעט
 ,דנַא .א "טנעגילעטניא רעדח ,"הלבנ ידי
 ןיא טריזינַאגרָא .ה טָאה 1908 ּבײהנָא
 :וש עשידיי עגנוי ןופ עּפורט ַא סעדָא
 ;טסניק יד ןּבײה וצ קעווצ ןטימ רעליּפש
 :ַאעט ןשידיי םעד ןופ עדרעוו עשירעל
 ס--ה ץֹוחַא ;רַאוטרעּפער ןייז ןוא רעט
 ידו ,"ףּכ תעיִקּתּח ,"לאויז יו ,ןסעיּפ
 רעד ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןענייז ,"הלבנ
 ןופ קרעוװ עשיטַאמַארד יד ןײרַא עּפורט

 ןֹוא יקסניּפ דֹוד ,שַא םולש ,ץרּפ .ל
 .ןידרָאג בקעי ןופ קיטש ערעסעּב יד ךיוא/
 'ַא ןופ וורּפ רעטשרע רעקיזָאד רעד
 ךיז טָאה רעטַאעט ןשידיי ןשירעלטסניק
 טפיוהרעד ,תוּביס ענעדיישרַאפ בילוצ
 ןיא ןוא ,ןּבעגעגנייא טינ ,עלעירעטַאמ
 .רַאפ רעּביא ענרוט ַא ךָאנ ,1910 ילוי
 ,ןליוּפ ןוא דנַאלסור ןופ טעטש ענעדייש
 - ןלַאפעצ ץסניווד ןיא עּפורט יד ךיז זיאה

 גנוקריוו עסיורג ַא טזָאלעגרעּביא רעּבָא
 גנולקיװטנַא רעקידרעטייו רעד ףיוא
 רעשינעצס רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ
 ןייז ןּבירשעגנָא .ה טָאה 1 .,טסנוק
 עט:1) "עמשטערק עטסוּפ ידז קיטשקלָאפ
 ,(ד"ערּת ,ענליוו ,"םחנמח ג"פ עּבַאגסיוא
 עשיטַאמַארד עטסנעגנולעג ענייז ןופ ענייא
 ַא טַאהעג ןיױא טָאה סָאװ ,ןעגנוּפַאש
 ;ןוזַאּב ,עניּב רעד ףיוא גלָאפרע ןסיורג
 רעד ןופ קיטש:רַאוטרעּפער סלַא סרעד
 עכלעוו) "עּפורט רענליוו רעטמירַאּב
 ןיא 1916 ּבײהנָא טריזינַאגרָא ךיז טָאה
 גַאּפקַא רעשטייד רעד רעטנוא ענליוו
 ס--ה טנבײצַאּב עסעיּפ עקיזָאד יד ;(עיצ
 ןוא ןסעיפ:סגנומיטש ןופ גנַאגרעּביא
 ןטנוזעג ,ןכעלריטַאנ םוצ ןגָאלַאיד?הצילמ
 וצ ,רנַאשז ןשיטַאמַארד ןכעלמיטסקלָאפ
 . טריפעגסױרַא טרעװ סע ואו ,ןעמַארד
 ,בושי ןפיוא ןּבעל עשידיי עשילידיא סָאד
 ואו ,עקירעמַא ןייק קעװַא 1911 ףוס |

 טריפעגפיוא טשרעוצ ןענײז ןסעיּפ ענייז

  צןשידיי - ענעדיישרַאפ יד ןופ ןרָאװעג

 זיא ליצ רעייז סָאװ ,ןּבולק עשיטַאמַארד
 ןשידיי םעד ןופ בצמ םעד ןּבײה ֹור
 סירָאמ ןעוו ,1918 םורַא טשרע ,,רעטַאעט
 .ןצרעּביא טגעוורעד ךיז טָאה ץרַאוש
 ןשידיי םעד ןופ עיצידַארט יד ןסײר
 :עג טָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט
 ןוא ,ןסעיּפ עשירַארעטיל ןופ טכייװ
 .רַאפ ַא ןיא/ ס--ה טריפעגפיוא טָאה
 ,ןעמַארד ס--ה ןענייז ,"לקניוו ןפרָאװ
 -םעדז יװ ,עכעלמיטסקלָאפ יד סרעדנוזַאּב
 --"רעדלעפ ענירג ידח ,"רעטכעט סדימש
 ;רעטַאעט עשידיי עטסנעש יד ןופ סנייא
 םעד ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןײרַא ,קיטש
 עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי ןרעסעג

 סיורג טימ ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז ןֹוא
 ןקיטכיװ ַא קידנענעכיײצַאב = ,גלָאּפרע
 עטכישעג:סגנולקיװטנַא רעד ןיא ּפַאטע
 :רע ןרענעלק ַא .עניּב רעשידיי רעד ןופ
 ןּבעל ַאװ עסעיּפ ןייז טַאהעג טָאה גלָאפ
 ךיז טליּפש יז ךיוא םגה ,"ןבעל ַא רַאפ
 ;ספרָאד םעד ןופ הביבס רעד ןיא ּפָא
 .ּביִל ןוא םיטניא יוִיַא ןיא סָאװ ,ןּבעל
 עשיטסילָאּבמיס ּבלַאה ןייז ךיוא ;ן--ה
 ,"טלעו רעד ןופ דניק סָאדװ עסעיּפ
 .שידיי רעטמירַאּב רעד ןופ טריפעגפיוא
 ,שילַאק ַאטרעּב ןיטסיטרַא רעשילגנע
 ןסעיּפ עטצעל עניײז ןופ ענייא ןוא
 סקעז ןיא השעמ ַא --- סָאװ ןסייוו םידשח
 ,(ןע--ו ,1924 ,"טפנוקוצי) "רעדליּב
 ןיא 1924 רעּבמעװָאנ ןיא טריפעגפיוא
 ןּבָאה ,רעטַאעט:טסנוק סצרַאװש סירָאמ
 -- ןטלַאהעג טיג עניּב רעד ףיױא ךיז
 ןיא טרָא סענעעזעגנָא ַא טמענרַאפ .ה
 רענייא סלַא רוטַארעטיל רעשידי רעד

 רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעיײטשרָאפ עטסדנטײדַאּב ןוא עטסוויטקודָאּפ יד ןופ |
 ,טיוג ןוא טנלע ןשידיי ןופ רעדליּבטנּבעל עשיטסילַאער .טימ ןּביױהעגנָא .עמַארד
 *שג טייצ עסיוועג ַא רעטעּפש רע זיא
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 העּפשה רעקרַאטש וצ ַא רעטנוא ןענַאטש
 ֵנֵא דינָאעל רעדָא סקנילרעטעמ ַא  ןופ -

 :עגֹוצ טָאה סָאװ ,םזילָאּבמיס סוועיערד -
 טייקטלטסניקעג ןימ ַא ןסעיּפ ענייז ןּבעג |

 רעּבָא זייווכעלסיּב ,טייקזעיצנעטערּפ ןוא
 ןיא רעקידנעטשּבלעז ןרָאװעג רע זיא
 ןופ ךיז קידנעײרּפַאּב ,ןוא ןפַאש ןייז
 :ָאר םוצ גנוגיינ ןייז ,סולפנייא ןדמערפ

 ?טיוא םוצ טכַארּבעג םזיציטסימ ןשיטנַאמ |
 ןענייז סָאװ ,קרעװ יײר ַא ןיא קורד

 ןעגנורדעגכרוד ,קיטסימ רעייז ןיא שידיי |
 רעשידיי רעד וצ טפַאשּביל רעפיט ַא טימ

 ַא טימ טלַארטשַאּב ,טייקכעלמיטסקלָאפ
 ןיא .ןוויטָאמדנורג יד ןופ ,רָאמוה ןטרַאצ
 ?מַאזניא יד יװ ,קרעװ עטשרע ענייז '

 ןרַאפ דחּפ רעד ,ןשטנעמ םעד ןופ טייק
 . ןופ ןשינעכוז עטמיטשַאּבמוא יד ,טיוט
 ?עּפש רע זיא ,המשנ רעכעלשטגעמ רעד
 ,ןעמעלּבָארּפ עשידיי וצ רעּבירַא רעטו
 ןופ ןעגנומיטש יד ןקירדוצסיוא טכוזעג |
 ריא ןוא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד |

 ?שידיי רענייש רעצנַאג וצ טפַאשקנעּב
 רעשידיי רעד ןופ םזילַאטַאּפ םעד ,טייק |

 ןוא ("תורוד ןופ ןטָאש ןיאז) עטכישעג
 ןופ גנופיטרַאפ רעד וצ טקריװעגטימ ליפ
 ענעדיישרַאפ ץוח ַא--,עמַארד רעשידיי רעד
 ןעמַארד ערעדנוזַאּב ענייז ןופ ןּבַאגסױא
 סיורַא 1913 "סערגָארּפפ ג"פ ןיא זיא
 "געװ וצ געֹװ ןופפ ט"א עיגָאלירט ןייז
 רעדח ,"גערּב םייּבײ ,"געוודייש ןפיואז)
 ,"לאויז) "ןעמַארדא ךוּבַא ןוא ,("רעטצעל
 ןטקַא 5 ןיא --"ףֹּכ תעיקּתי ,"דרע ידי
 :עטיל יד ןּבָאה 1916 .(גָאלָארּפ ַא טימ
 - עשיטַאמַארד = שירַאר
 עטלמַאזעג ענייז ןּבעגעגסױרַא עקירעמַא
 טימ סעקנישזָארװ 1 :.ּב 5 ןיא ןעמַארד
 ,יץלעּבעּבײ ,"לעווש ןפיואק ,"ןעלדנַאמ
 עמַאזנייאז + ,"עכורעוואז ַאח

 ,"רעטסניפ רעד ןיא! ,"איבנה והילאח
 ?גייא .עלַא) "ןעמולּב:םירבקי ,"ןעקנופ;

 . ןיא ןענייארַאפ

 .,יןעטלעוו

 3) "ןעּבעל ַא .רַאפ ןעּבעל ַאװ ,(סרעטקַא
 - ,"עמשטערק עטסֹוּפ ידח ּב 1 } (ןטקַא

 ךןעפרָאװרַאּפ ַאח ,"רעטכעט סדימש םעד;
  םיּב/ ,"רעטצעל רעדפ 10 ;"לעקניוו
 דניק סָאד/ ,"ףּכ תעיקּת רעדא ,"גערּב

 ,"לאויז ,"הלבנ ידע 14/ ;"טלעוו רעד ןופ
 ,"טכַאנ ןוא גָאט ןעשיווצײ ,"דרע ידי
 - 'ואווע ,יּפָארַא גרַאּבק ע ;"געוודייש ןפיואז
 . =רָאטװַא עיינ) ?"טייגרַאפ ןעּבעל . סָאד
 +געהָאנ ןוא עטייווז יד ןופ גנוצעזרעּביא
 ענירגא ,"ךייט טייז רענעי ףיואק ,("עט

 רעדליּב 5 ןיא עסעיּפ ןייז ."רעדלעפ
 ךיא סיֹורַא זיא "טייצ רעד ןופ םולח ַאט
 רעיינ ןייז ןופ .י"נ ,"ג"פ ןשירַארעטילח
 .עטלמַאזעגװ עּבַאגסױא רעשיעּפָארײא
 =רע רעד זיולּב ןענישרע זיא "ןעמַארד

 סעקנישזָארײ) "רעטקַאניײאש--.ּב רעטש
 =עּבעּבװ ,"לעווש ןפיואק ,"ןעלדנַאמ טימ

 ,יןטלעװ עמַאזנייאק ,"עכורעװַאז ַאװ ,"על
 והילאק .,"יוט רעד טלַאֿפ סע ןעווז

 ,"ןעקנופא ,"רעטסניפ רעד ןיאז ,"איבנה
 "ןעמולּב - טסָארּפײ ,"ןעמולּב = םירבקז
  ,עשרַאװ ,"עגיל:רוטלוקח ג"פ 8
 -טנלעז ט"א ןעמַארד ,ּב ַא ,(311 ן"ז ,2
 =רַאפ ןּבעל סָאד ואווח ,"םירמפ) "טיונ ןוא
 עמַאזנייאז ,"שטנעמ רעקירעּביאַאז ,"טייג
 סױרַא זיא (ירעטסניפ רעד ןיאא ,"ןטלעװ
 ,(306 ז"ז ,1923) ןיקצעלק-.א .ּב גיפ ןיא
 םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ
 ײרוצצ :ןעמַארד עטצעל ענייז ןענייז
 =וצו) "השעמ עכילמיטסקלָאפ ַא -- טעטש

 --קחצי יולז ןוא (א1/--א ,1919 ,"טפנוק

 -- ט1 1923 ,וט) "ןעטקַא 3 ןיא גָאליּפָע !

 ידז טימ ןעמַאזוצ ןדליּב סָאװ ,( טז
 .פָאש ןיאז ; עיגָאלירט ַא "רעדלעפ ענירג

 +(ע11 ,"?ךעטפירשח ּב"מו) "תורוד ןופ ןעט

 .לָאּפ עשיטַאמַארד--לקעלג ץ'טימ זיומ יד;
 .(} ,1925 ,"טפנוקוצז ; ןזרעפ ןיא) "עמע

 ענייז ןופ לייט ַא ןענייז שיערּבעה ןיא
 םיכלוה---תוזחמש :.,ּב 2 ןיא סױרַא ןעמַארד
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 "םידדוּב תומלועו ,הלבנ ,םירמ, ,"םיבצו
 ידלי ןיּב --תומרדח ןוא ("לַארטנעצח ג"פ)
 ג"פ) "תורודה לצּב ,ףֹּכ תעיקת ,הדשה
 ייסור ןיא - ,(252 ז"ז ,ב"ּפרּת ,לּביטש י ,א
 א ןענישרע ןענייז גנוצעזרעּביא רעש

 ואוו) ססהמטסא16 תןּוקז ט"א ןעמַארד .ּב

 :ןײרַא ךָאנ ןענייז עסעיּפ:לטיט רעד ץוחַא
 ,"ןעמולב-םירבקח ,"רעטסניפ רעד ןיאז
 ,1908 ,ּב"טּפ ;"ךייט טייז רענעי ףיוא;
 ןווטחסמ- ּב"מז ןיא) (060ע46816 ,(197 ז"ז

 20606648 .246- ג"פ) 3בסאהה ,(41 טעאצ

 :ַארגַאיּב רעצרוק ַא טימ ,,1910 2102

 .א (ה רעּביא המדקה רעשיטיוק:שיפ

 :ייז ןופ עקינייא ןענייז שטייד ןיא ,דנַא

 .א ןיא ןײרַא .קרעװ עשיטַאמַארד ענ
 054 ןעגנוצעזרעּביא ךוּב סגרעּבסַאילע
 ענייז ןופ עקינייא .1061:0068/ 106216ז
 ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא ןעגייז ןסעיּפ
 :סוּפ ידע יו ,עניּב רעשילגנע רעד ףיֹוא
 סניקּפָאה רוטרַא ןיא "עמשטערק עט
 ןיא ימעןּב טימ ,1921 ,י"נ ןיא רעטַאעט
 :געמולּב ,ל ןיא .קיציא ןופ עלָאר רעד
 2ת10ס10016 465 ססמוסטז9 ץ10190 סדלעפ

 רעשיטַאמַארד ןײז טצעזעגרעביא זיא

 ךיוא טָאה .ה ."געוו ןטיירּב םוצח דויטע
 בור סָאד ,ןרֹוטַאינימ עשיריל ןּבירשעג -

 :ַארעטילח ןיא) "םָאּבלַא ןיימ ןופ; ט"א
 .ףיוא ,(,דנַא .א "ןעטפירשטַאנָאמ עשיר
 ,המודּכו ןוויטָאמטקלָאפ ,ןזרעפ ןיא רעדיל
 יש רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ סָאװ
  רעטמולחרַאפ ןוא םרָאפ רעטרַאצ רענ

 ;גנומיטש .ימז ט"א --- םרָאפכוּב ןיא

 ןיז ,ד"ערת ,ענליוו ,"םחנמח ג"פ) "ךֹוּב
 ג"פ) ײןרעטשנגרַאמ ןרַאפ, ט"א ןוא (חסק
 ,'98 ז"ז ,1923  ,עשרַאװ "עגיל=רוטלוקי
 :ײז סָאװ ,ךעלהשעמ-רעדניק ענייז ןופ
 :יךיי יד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאּפ ןענ
 ,עקירעמַא ןופ ןלַאנרושז  רעדניק עש
 סיֹורַא א"צ ןּבַאגסיוא ערעדנוזַאּב ןיא ןענייז
 -ע"ש, םעד ייּב "תונּתמח ג"פ ןיא 5

 השעמ ַאװ :י"נ ןיא "טוטיטסניא:סקלָאפ
 :עכייצ ,24 זיז ,1925) "ןָאילימַאק ַא טימ
 (ןַאמלדוג ןרחא ןופ עליה ןוא ןעגנונ
 ז"ז ,1925) "רעּבַא טימ השעמ ַאז ןוא
 =ייז--,(ןָאסנָארַא ,ּב ןופ ןעגנונעכייצ ,0
 :ײר ס--ה ןּבָאה סערעטניא ןסיורג ַא רע
 וצ טסול ןייז ןיא  .ןעגנוּבײרשַאּבעז
 =ענּפָא יד םוטעמוא קידנכוז ,ןרעדנַאװ
 :ידיי רעטלַא רעד ןופ רעקיטש ענעסיר
 ןעמונעגרעטנוא רע טָאה ,םייה רעש
 עטקיניײארַאפ יד רעּביא תועיסנ עגנַאל
 ,עיליזַארּב ,עניטנעגרַא .,עדַאנַאק ,ןטַאטש
 ןופ ןגערּב יד םורַא העיסנ ןייז תעשּב
 ןטלַאהרַאפ ףיש יד זיא ,עקירעמַאםורד
 ןעועג זיא סע) ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג
 (המחלמ:טלעוו רעד ןופ ךָארּבסױא םייּב
 סלַא טכַארּברַאפ רע טָאה ןכָאװ 3 ןוא
 יה טָאה 1920 ,םי ןטימניא רענעגנַאפעג
 :ַאימֹוש רּתְטֹא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ
 עטייוצ ןייז ןעמונעגרעטנוא רעשט
 ?א ,דנַאלעזײנ טזיירעגכרוד ,העיסנ
 טגעווקירוצ ,עקירפַא:םורד ,עילַארטס
 :רַאפ ןוא עּפָארײא טכוזַאּב ךיוא 1
 ?פיוא ,ןלוּפ ןיא טייצ עסיוועג ַא טכַארּב !
 ענייז ןגעו ןטַארעפער טימ קידנטערט

 םוצ רע טָאה 1925 ףוס .סעזייר:טלעוו
 ןוא עגיטנעגרַא טכֹוזַאּב לָאמ ןטיײװצ
 רעטירד ןייז ןופ געוו ןפיֹוא עיליזַארּב
 סע רעכלעוו ןופ ןַאלּפ ןיא ,עוייר:טלעוו
 =כוזַאּב טינ םיא ןופ ךָאנ יד ןײרַא ןעייג
  ךוא ןקורדנייַא יד .עיזַא ןופ רעדנעל עט
  טָאה סעזייר ענייז ןופ ןעגנוטכַאּבָאַאּב
 סעירעס עגנַאל ןיא ןּבעגעגרעּביא רע
 ןיא טּפיױהרעד טכעלטנפערַאּפ ,ןעלקיטרַא
 ןוא יש .א ,פח ןיא ךיוא ,י"נ ,"גָאטז
 ?כוּב ןיא ,?טנעמָאמח ןיא ךיוא טצעלוצ
 גנוּבײרשַאּב:עזייר יד זיולּב סיורַא--םרָאפ
 :ַאּב עוייר יד ןוא "ַאקירעמַא רעּביאז
  פַארּב ןֹוא עניטנעגרַא רעּביא גנוּביירש
 י"ג) "רעדנעל .עסייוו ןופ, ט"א עיליז
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 ַא טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה ,(256 ז"ז

 :לָאט וועל ןופ "ןעטפירש ענעּבילקעגז .ּב

 סווָאדילכענ טשריפ םעד ןופ?) יָאטס
 ,װעיליסַאװ יינרָאק ,ןרעצויל--ךוּב:עגַאט
 --רעטומ יד ,ןעטיוט יירד ,רעטסעוװש

 ,"םרוטש:ײנש ַא ,טרעּבלַא ,אןסחאח8
 ן"ז ,2 ,ענליוו ,קרעּבערש ,ש ג"פ
5 

 ןיא ,ןמלױב 91 ,53

 / ,ראזַאל רָאדיזיא 11 ,1908 ,"ןעּבעל

 ,ינודקומ .א ר"ד ;21 ,25 ,1908 ,"גנוטייצ |
 ,"להארטש

 ,"דנַאל עי סָאד, ןיא *ןידרָאג בקעי רעדָא

 ,1913 ?טלעװ עׂשידויג ,,נ ,ש {20--19 ,2

 ן/ ,1916 ,"טפנוקוצ , ,ןיטנע ,י 1111 1914 ,6

 --59 ז"ז ,5--4 ,1919 ,"טלעװירעכיּב -,ץ"ּכ .מ

 ןיא ,"רעדנעזײה סלַא ,ה, ,תובשחמילעב 1
 ׁשֵא , ,ָאליּפָאק ףסוי } *טַאלּבגָאט רעדַארגָארטעּפ ,
 טקורדעגרעּביא ,,"טפנוקוצ , ןיא /"ןייּבשריה ןוא
 ר"א "טסגוק ןוא רוטַארעטיל רַאפ ןעטפעה , ןיא
 ןיא ,ןיטנע לאוי ;1919 ,ןָאסלענעצַאק ,י ןופ
 ןופ עטכישעג , ,ןירָאג .ּב ן/ ,1921 ?טפנוקוצ,

 ,227 ,224 ,221 ,195 זיז ,11 *רעטַאעט ןעשידיא

8, 2240 242, 243 244, 

 --1816) לאומש ןרָאהשריה
 ,ּבוג רענדָארג ,םינָאלס ןיא ,ּבעג (

 ןוא טסנוק,
 ינַאמָאר ,

 - ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא רָאי 13 וצ
 .ַארעטיל ןייז ,לושסלדנַאה ַא טקידנעעג ואוו

 סיקימעמ עשיר
 ןיא ןּבױהעגנָא

 גאר עשיליוּפ -
 ,ןלַאנרושז עוויס

 .?טנפערַאפ וואו
 ןעלקיטרַא טכעל
 :רעד ,םיריש ןוא
 - ,עשיריטַאס טּפױה
 ןוא - עלעניגירָא
 ,עטצעזעגרעּביא
 זיא עשזנַארעּב סיוא ןעגנוצעזרעּביא
 ןשילּפ ַא ךרוד ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא
 ןַאי רעקיטירק ןשילױּפ ןופ ר"א גיפ

 :רַאטשרַאפ רעד טימ .,שטיװָאטנערַאל |
 ַאֹּב רעלַאנָאיצַאנ:שידי רעד ןופ גנוק

 +. רעדע

 ַא עּבלַאװש ןתנ טימ ןעמַאװצ ןּבעגעג | .; /רפ, ,ןיקסאר לואס ;11 ,0

 ,רוגיא |

 ענייז ןופ גנולמַאז ַא

 ריא ןיא ןעמענ וצ ןּבױהעגנָא גנוגעוו
 1903 ,שילױּפ ךרוד טשרעוצ ,לײטנָא ַא
 שילוּפ ןיא רושָארּב ַא ןּבעגעגסױרַא/

 ןעוועג 07--1906 ,םזיניצ םעד ןגעוו
 ןיא רעטעּברַאטימטּפיוה יד ןופ רענייא
 ר"א 008 ?ץססשאפ6 טַאלּבנכָאװ םעד
 | ןטשרע ןיא ,םיוּכנירג קחצי .ןופ
 :יצנייא יד ןעו ,חמחלמ:טלעוו רעד ןופ
 101260148 גנוטייצ עשידיי:שיליּפ עק
 =סױרַא ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא (20002/60מ7

0 

 טכלעװ ,סקֹומןג ?עטסיאפאא טַאלּבנכָאװ |
 יד ּבילוצ ןלעטשּפָא טזומעג ךיז טָאה

 :רעטילימ רעשטייד רעד ןופ סעיסערּפער
 ןּבױהעגנָא ,ה טָאה ןַאד .רוזנעצ
 ,עסערּפ רעשידי רעד ןיא ןטעּברַאוצ
 ײטַאלּבעגַאט רעװעשרַאװװ ןיא טשרעוצ
 רעטעּפש ןוא גרעּבמָאנ ,ד .ה ןופ ר"א
 םויה:דע ןיא רע ואו ,"טנעמָאמ? ןיא
 :גקילײטַאּב ,רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא
 :רּפ רעװעשרַאװ יד ןיא ךיוא ךיז קיד
 רע עכלעװ ןופ ,ןעגנוטייצ עשידיי:שיל
 יד ןופ רענייא ןעוװעג ךיוא טפָא זיא
 ,א292 !6טז|סז ,א482 12216וח4) רעדנירג
 ןיא ןּבעגעגסױרַא 121 ,(10454 40

 8010109184 ןײטשּפע:ןיװעל רעדירּב ג"פ

 ןופ םיריש טימ  ,םס624 2ע001794161

 ,ןַאמרעּב ,ל ,ןיסַאּב --ןהֹּכרּב ,קילַאיּב
 ,טדַאטשלעדע  ,יקסווָאכיברעשט לואש
 .,ןַאמשיױפ ,ןַאמכיפ ,דלעפ ,ןרָאהגײא דוד

 ײפַארג ,ןָאדרָאג לכימ ,גרעּבדלָאג ,גורפ |
 ?ףוה .מ ,ןַאמטּפעה ,יולה הדוהי ,ןַאמ
 והילא ,רעּבמיא .נ ,רעּבמיא ,י .ש ,ץיוו

 ,הפי ּבײל ,חפי ףסֹוי ,שאוהי
 ,ןיטסעק ,ל ,לעסַאק דוד ,רילַאק רזעילא
 ,א ,שטיװָארעזײל .א .י ,רעגילק .ה
 ַאלַאמ ללה ,יקסווָאניטרַאמ .ש ,ןיסעיל

 ,ןָאסדַאנ .ש ,רעיײמ ,ל ,םחנמ ,יקסֹווָאכ
 .,סוּפָארּפ ,ץרּפ ,גרעּבמָאנ ,סורייג ּבייל

 .ַאר ,ּפ ,ַאקצולירפ ַאלּוַאּפ ,יקצולירּפ חנ

 +=טימ
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 | ףסֹי ,ןעזײר םהרבא ,דלָאגנײר ,ןיקס
 ,דלעפנעזָאר םירָאמ ,ןעזייר הרש ,קינלָאר
 =ַאלַאגעס ,ז ,סילַאס ָאגוה ,ינבואר ,א
 ,ּבוגַאלָאס רָאדָאעט ,וָאלָאקַאס ,1 ,שטיוו
 אש ,ק ,סּפעש ,מ ,א ,גרעּבנייטש בקעי
 ,שטייט ,מ ,ָאריּפַאש .ל ,רואינש .ז ,ָאריּפ
 ?רַאװ ,מ ,רעװָאנילוא םירמ ,לעקנוט .ײ

 רימידַאלװ ,יקסוועשטניוו ,מ ,יקסװַאש |
 טצעזעגרעּביא בור סָאד -- יקסניטַאּבשז
 ןַאי ןופ ךיוא לייט םוצ ,ןײלַא .ח ןופ
 ?עדייז ,ס ,יקצינלעימכ ךלמ ,טָארשריק
 ,רָאל דערפלַא ,שטיוָאנַאזַאק ,מ ,ןַאמ
 .לֵא ,טנָאמלעּב ָאעל ,יקסניוורעשט .ה
 ,ןַאמגַאװ .ש  ,יקסגידנָאל ,ּב ,רַאהזיורק
 ,קַאלשנעּפַא ,ןָאטריאמ ,צ ,םָאט דערפלַא
 סױרַא ךיוא זיא ג"פ ןטנָאמרעד םעד ןיא
 ןיא ןעדוי יד ןופ עטכישעג יד; ס-ה
 רעד זיּב םייס ןעגירהעיריפ ןופ ןעליוּפ
 שיליוּפ ןיא ,"(1914--1788) המחלמ-טלעוו
 ?רַאו) גנוצעזרעּביא רעשידיי ןיא ןוא
 2טימ סְלַא .,(ו"צר ן"ז ,1923 ,עש

 :סקלַאפ רעשידי רעד ןופ רעדנירג
 =עגסיוא ,ה זיא 1916 ןליוּפ ןיא ײטרַאּפ

 . =רַאּפ רעקיזָאד רעד ןופ ןרָאװעג טלייוו
 .סלַא ןיקצולירּפ חנ טימ ןעמַאזוצ ייט
 ןוא םייס:סגנודנירג םעד ןיפ טַאטוּפעד
 ,טַארטָאטש רעװעשרַאװ ןופ

 (ה --1878) והילא ןישריה
 ןוא קסנָאלּפ ןיא ןזח ןרָאװעג רָאי 20 וצ

 .געעג רעטעּפש ,שינסַארּפ ןיא ךַאנרעד
 רעװעשרַאװ גנונעכייצסיוא ןַא טימ טקיד
 :רעּבײא ןזעװעג ןוא עירָאטַאװרעסנַאק
 גַאגנַא ךיוא ואוו ,ועיַאלָאקינ ןיא רָאטנַאק
 :ָאלָאס ןופ רערעל סלַא ןעוועג טרישז
 ןיא םידומיל עשיטערָאעט ןוא גנַאזעג
 ,לוש?קיזומ רעכעלרעזייק רעקיטרָא רעד
 רע זיא ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 לוש סקישזָאנ ןיא רָאטנַאקרעּבײא ןעוװעג
 תדעק עגָאגַאניס רעד ןיא טציא ןוא
 רערעל ןעװעג ןיא ױע ,?יניס ןורושי

 ?ומיל עשיטערָאעט ,ןוא גנַאזעג:ָאלָאס ןופ
 . שומ טרינַאּפמָאק טָאה ,"רימזה, ןיא םיד
 ?ֵאר ןוא רעדיל לָאצ רעשביה ַא וצ קיז
 / טעּברַאַאּב ,רעטכיד עשידיי ןופ ןסנַאמ
  ףמָאק ,םינוגינסקלָאפ ןוא רעדילסקלָאפ
 ,ןטסקעט עזעיגילער ענעדיישרַאפ טרינָאּפ

 ,"רימוהש .ערעּפָא:רעדניק עשיערּבעה ַא
 :עגסיוא המחלמ רעד רַאפ ךָאנ זיא סָאװ
 "עג  ,גלָאפרע טימ ןרָאװעג טריפ
 רעּביא סעיזנעצער ןוא ןעלקיטרַא ןּבירש
 עטרירטסוליא; ,"טנעמָאמ} ןיא קיזומ
 ,"רעטעלּב עשירַארעטילא ,"ךָאו

 ) --- 1886) יבצ ןַאקשריה
 בג רעקסּבעטיוו ,קינשַאצ ןיא .ּבעג
 2רעד עשידיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב
 :סקעא ןעוועג רעטעּפש רע זיא ,גנויצ
 טג;ָאנ ןענַאטשעג טייצ עסיוועג ַא ,ןרעט
 29ר:ןטסילַאיצָאס יד ןופ ײטרַאּפ רעד וצ

 ןיא טּבעלעג 1905 םורַא ,ןרענָאיצולָאװ
 =ור יד ןופ סעינָאלַאק עשירעצייווש יד
 :נַאװעג ךס ַא ,ןטנַארגימע עשידיי:שיס
 ןעוועג ,עּפָאריײא:ברעמ רעּביא טרעד
 =ַארעטיל רעד ןיא .עקירעמַא ןיא ךיוא
 :שריג יבצ ג"א טריטויּבעד רע טָאה רוט
 5נַאװו ןעשידיא ןופ ןעדויטעז טימ ןַאק
 ןופ רעדליּב--"דנו ענע ט"א) יןעּבעל:רעד
 סָאדװ סיקסווָאלטישז ןיא ,ָאטעג רעזירַאּפ
 ןעמוקעגקירוצ ,(1 ,1908 ,"ןעּבעל עיינ
 .ערענעלק ץוחַא רע טָאה ,דנַאלסור ןייק
 עשידיי ענעדײשרַאפ ןיא ןעגנולייצרעד

 ,,דנַא .א "להַארטש רעדז יו ,ןטפירשטייצ
 /סעצרּפ ,ל .י ןיא 1910 טכעלטנפערַאפ
 - ײװצח ןַאמָאר ןייז 11--1 ,"שידויז ּב"מז
 ןופ גנורעדליש עטיירּבַא ---- "ןעטלעוו
 :עג ,ןסײר ןיא לטעטש ןשידיי םעד
 קינייװעניאק ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןיא ןעעז
 עיינ ןסקַאװ וצ ןָא ןיוש ןּבייה םִיא ןיא
 . סע זיא ןסיורד ןופ םגה ,ןעמרָאפסנּבעל
 :ָאש רעד ןיא טלקיװעגְנײא ץלַא ךָאנ
 ?יֵלגְרֲאפ רעכעלרעטלעלטימ ןופ ץכעל
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 ןַאמָאר רעד .(רעגינ ,ש) "טייקטרעוו - -
 :ניא ןסיורג ַא ןפורעגסױרַא וּתעשּב טָאה

 .?טפירש ןגנוי םעד טכַאמעג ןוא סערעט
 יא םרָאפכוּב ןיא) ןעמָאנַא רעלעטש

 ןעגנורעדנע עשיטסיליטס עניילק טימ רע |
 ,"ג'פ רעוועיקז ןיא סױרַא |

 ,"ג"פ:ללּכז ןיא עגַאלפױא עט:3 24
 טײצ:ּבײהנָא ,(156 ז"ז ,2923 ,ןילרעּב
 :ַאּבַא ןעװעג .ה זיא המחלמ רעד ןופ

 ןטעטימָאקספליה יד ןופ רעטקיטכעמלופ -
 ?קילגמוארַאפ המחלמ רעד ןופ יד רַאפ

 ,ּביטּפ ,עװקסָאמ ןיא טּבעלעג ,ןדיי עט |
 ?ילּבוּפ-ּבלַאה טּפיוהרעד ןּבירשעג ,וועיק
 ?קיטרַא עשיטירק ךיוא ןעייסע עשיטסיצ

 :סירטעלעּב ןייר---ןטלעז ץנַאג ןוא ןעל
 טינח גנולייצרעד יד א"צ ,ןכַאז עשיט

 :רַאכ ,"גנונפָאה ג"פ) "טיולּפ ַא רעטניה
 --עגַאלפיא עט22 ;28 ז"ז ,1919 ווװָאק

 ,(32 ז"ז ,1922 ,"ג"פ:ללּכח -

 רעד ןיא ןּבירשעג ,"ןדויטעחז ענייז ןופ -
 םעד ןוא המחלמ:טלעו רעד ןופ טיײצ
 :ָאװער רעשיסור רעד ןופ רָאי ןטשרע
 רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןוא עיצול
 :ָארטסַאטַאק עקיזָאד יד ןופ ערעפסָאמטַא
 ןופװ ט"א סױרַא זיא ,ןשינעעשעג) עלַאפ
 ;ללּכו --- עגַאלּפױא עט:2) "סנטייוורעד
 טלַאהטנַא ןוא (288 ז"ז ,1922 ,ג"פי
 ,עלעדנעמ ןגעװו ןעלקיטרַא ךיוא א"צ
 1921 םורַא ,לצרעה רָאדָאעט ,ץרּפ ,ע"ש
 ןוא דנַאלסורנטַאר טוזָאלרַאּפ .ה טָאה
 טָאה ךָאנרעד ,דנַאלשטיײד ןיא טּבעלעג
 רעּביא עזיירנעידוטש ַא טכַאמעג רע
 עילַאטיא ,םירצמ ,עיריס ,לארשי:ץרא
 קעװַא 1925 ּבײהנָא ןוא ךיירקנַארפ ןוא
 ,עקירעמַא ןייק

 ,"גָאט םעדח ןופ רעטעּברַאטימ רעקיד
 עלעוטקַא ףיוא ןעייסע טכעלטנפערַאפ
 :טפַאשלעזעג ןשידיי ןופ ןעמעלּבָארּפ
 יד ךיוא ,ןּבעֶל ןלערוטלוק ןוא ןכעל
 :ץרא ןיא ךוזַאּב ןייז ןופ ןקורדנייא

 .ז"ז ,8

 .גנולמַאז ַא

  ?בעטש ַא זיא רע ואוו

 ןעוועג (1845

 ןּבעל םעד ןופ ןעגנורעדליש ,לארשי
 =רעגריּב םעד תעשּב דנַאלסורנטַאר ןיא
 ןוא עשיטירק:שיטסיצילּבוּפ ענייז ,גירק
 ךיוא ךיז ןּבָאה ןכַאז עשיטסירטעלעּב
 ערעדנַא ענעדיײשרַאפ ןיא טקורדעג
 "ךָאװ יד/ יװ ,ןטפירשטייצ עשידיי
 יד ,"טלעוו:רעכיּבי ,"עּפסיװװ ,(1915)

 +רעּביא רעשיערּבעה ןיא ךיוא ,"ענוּבירט ;
 ןיעװ ,"םלועה* ,'ןמוהײ ןיא -- גנוצעז
 (הדוהי ןּב רזעילא ןגעוו) 'א : "ארוקה
 ןעלקיטרַא ץוחַא ,"טפנוקוצח ןיא .וו"זַאא
 רעשידיא * שיסור רעד --- יקס--נַא .שח
 =ייא רענרעדָאמ רעדע ,(111 ,1925) ,"דיא

 רעדא ,(ש ,1925) ,"רעלגנעּפש---רעעּפָאר .

 ,1924 ,"םיטבש ענייז ןוא לאערזי קמע
 ?גערַאפ טיג עסיורג ַא טכעלטנפערַאפ ,,(11
 ואו ,"טירט עטשרעז עלעװָאנ עטקיד
 =ידתוירזכא רעד טרעדלישעג טרעוו סע

 ַא ןופ ןעגנוּבעלרעּביא יד ןוא לרוג רעק |
 .םענעסיוטשרַאפ .ןקידלטעטשניילקה ןשידיי

 +ייצרעד ַא ךיוא ,(6--10 ,1924) לגניי
 ,1925) "הרשפ-לעב רעד עקדויז גנול
 ?פרַאש רעד טימ סיוא ךיז טנכייצ .ה ,(ע11
 ךלעניגירָא ןַא טימ ןוא ןעפ ןייז ןופ טייק
 ןוא סעמעט עטלדנַאהַאּב יד וצ גנַאגוצ
 ,ןעגנוגיישרע

 41 1919 ,"טלעװ ףעײנ רעד , ןיא ,,רעגינ .ש

 321919 .,װעיק ,"טלעװ:רעכיּב , ןיא ,ליזיימ .נ

 . ףעזנוא; ןיא קיניג רַעד , ,ינודקומ ,א ר"ד
 . 1923 ,ענליװ ,"גָאט

 - םעד ןֹופ רָאטקַאדער -- ףסוי יולה
 =עגסױרַא ,"טייהשנעמ ידח טַאלּבנכָאװ

 =רָאּפ ןיא 1915 2/א| םעד טניז ןעגנַאג

 ,עיליזַארּב ,ערגעלַא ָאט

 ךוויס יה -- ןד..) בוד:רכשי יולה
 ,גרוּבסערּפ ןיא טחוש

 .ףיוא ךעלמירפס עקינייא ןּבעגעגסױרַא
 והיתתמ תלגמח :ונייהד ,שטייט:ירבע

 ,ןיוו) ,"םייּבכמ איד ןופ המחלמ איד טימ
 ןופ םיניד -- "שלושמה טוח/ ;(22
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 ,ןיו) ןיליפּת ןוא תיציצ ,עמש:תאירק
 תורּבדה תרשע יד --("יול הנחמח } 1825

 --"הנומא רואח ;(1826 ,ןיוו} םירוּפיס טימ
 ;(1828 ,ןיוו) הרוּת רעד ןופ ןעגנולייצרעד
 -סערּפ) םילשמ ענייש -- "השמ הטמץ |

 םיניד -- "לארשי הנחמח ;(1834 ,גרוּב |
 תוישעמ ןוא הדינ ,הלח ,ןצלַאז-שיילפ ןופ = -

 ,(1836 .,ןיוו)

 -- ,ש ןַאיּבַאפ יולה
 ?וּב ןיא רעוט:ללכ רעשידיי רעטנַאקַאּב
 ה"רי ןקירָאפ ףוס טניז טָאה ,סערייא:סָאנע
 ןשידיי ןופ טיּבעג ןפיוא טעּברַאעג ליפ
 טקילײטַאּב ךיז ,עניטנעגרַא ןיא ךוניח
 :ַאּפש ןוא עשידיי עטסנדײשרַאּפ יד ןיא
 ךיוא ןעוועג ,דנַאל ןופ ןעגנוטייצ עשינ
 :ידיי רעד ןופ ןרעינַאיּפ יד ןופ רענייא
 :ער סלַא עניטנעגרַא ןיא עסערּפ רעש

 :רֶע רעד ,"ףארגָאנָאפ םעדע ןֹופ רָאטקַאד |
 :ירעמַא:םורד ןיא גנוטייצ רעשידיי רעטש
 יונ עכעלטע יד ןענעכער טינ ּביוא) עק
 ;גכָאװ רעטריפַארגָאטיל רעד ןופ ןרעמ
 לכימ ןופ "לוקרעדיו רעדח טפירש
 יד ןופ 1898 ןּבעגעגסױרַא ,(יניס ןהּכה
 :סָאנעוּב ןיא םיריבג עטסנעעזעגנָא ייווצ
 קָארָאּב ילַאס ,סערייא
 גנוטייצ רעד ּבילוצ ןּבָאה עכלעוו ,וװָאמ
 -- יירעקורד ענעגייא ןַא טנפעעג ךיוא
 ;דנַאל ןיא יירעקורד עשידיי עטשרע יד
 --גנוטכיר ןייז טול ,"ףַארגָאנָאפ רעדח
 ןסיורג ז"ז 4 ןיא סױרַא זיא ,שיטסינויצ
 ךָאגרעד ,ךעלטנכעוו טשרעוצ ,טַאמרָאפ
 יב ךיֹוא הליחּתכל ,ךָאװ ַא לָאמ = ייווצ
 :עוועג ַא ןופ טּפַאשרָאטקַאדערטימ רעד
 .,סָאירערטנע ןיא רערעל ןשידיי םענעז
 :געטש רעד ייּב ןוא ,שטַאגולד לווייפ
 בקעי ןופ טפַאשרעטעּברַאטימ רעקיד
 ?סיסקע טָאה גנוטייצ יד ;שטיװעלעסָאי

 ?עגסױרַא יד ,םישדח 6 ַא זיױלּב טריט

 רעד ּבילוצ טלעטשעגּפָא יז ןּבָאװ רעב
 ,"עמיטש:סקלָאפ רעדח ןופ ץנערוקנָאק

 .לַארּבַא .א ןוא

 טָאה .ה .טגָאמרעװ .א ןופ טעדנירגעג
 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז א"צ
 .,1902 ,"םולּב יד. ןיוועל ,ז ןופ טַאלּבנכָאװ
 - --?טַאלּב:סקלָאפ סָאד טריטקַאדער טָאה
 ןופ 1909 ןּבעגעגסױרַא ,טַאלּבנכָאװ ַא
 ַא ןופ ךשמ ַא ןיא טילּבנעזָאר לאוי
 5ור השמ ןוא ןַאמדלָאג ,ד טול ; םישדח 4
 .ןוא 1911 זיּב 1908 ןופ טריטסיסקע ןיּב
 - שידיאא ג"א ןײגוצסױרַא ןּבױהעגנָא ןַאד
 1914 רַאונַאי ,"טַאלּבנעכָאװ שיניטנעגרַא
 טַאלּבגָאט ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ
 :רעדנָא רָאי ַא ןּבעגעגסױרַא ,"גָאט רעד
 ,ןילטייצ ףלָאװ ןופ ר"א ןּבלַאהט
  .ה ןופ ךָאנרעד ןוא יקציװָאכַאיל

 ,"עגיטנעגרַא ןיא ןעדוי יד , ,ןַאמדלָאג דוד

 ןהּכה לכימ ןוא ןיּבור השמ ;46 ,44 ,28 זיז

 / רעד ןופ עּבַאגסױא .יײליּבי רעד ןיא  ,יניס

 1924 ,סערײאיסָאנעוּב ,,"גנוטייצ רעשידיא

 -- 1813 רדא ד"י) המלש םללה
 ,עילָאדָאּפ ,רַאּב ןיא .ּבעג (

 רעטָאפ רעד) עילימַאפ רעמערָא ןַא ןיא
 טימ רָאי 6 ֹוצ ,(ענליוו ןופ טמַאטשעג -

 ,יקָארָאס ןייק ןרָאפעגרעּבירַא ןרעטלע יד
 רָאי 14 זיּב טנרעלעג ואוו ,עיּבַארַאטעּב
 וצ ,זיולק רענלַאט ןיא ןַאד ,רדח ןיא
 ַא ןרָאװעג ןוא טַאהעג הנותח רָאי 8
 ?ףַאפ 1891 טניז ,רערעל רעשיערּבעה
 ,"ץילמהח ןיא ןעגנולייצרעד טכעלטנפע
 ,ח"ערּת ןוא ד"סרּת ,"חלשהז ,"ןמזה דת
 לאּב ןיא ,דנַא .א "תדלומח ,"ןטק םלועז

 הדליהז עדנעגעל יד--ןּבַאגסױא ערעדנוז
 (סעדָא ,"הירפסח ג"פ) "ןבאל הכּפהגש
 "םולשּב אציז עסעיּפ * רעדניק יד ןוא
 16 ןעװעג 1900 טניז ,("הירומ ג"פ)
 לוש=א"קי רעד ןופ רעטלַאװרַאס רָאי
 ,טשעלוקרַאמ עינָאלָאק רעשידיי רעד ןיא
 רעשידייַא ןיא רערעל רָאי 3 ךָאנרעד
 טקיטעטשַאּב ןַאד ,עצינּביר ןיא עיזַאנמיג
 =גיא סלַא גנוריגער רעשינעמור רעד ןופ
 עשידיי רעּבַארַאסעּב יד ןופ רָאטקורטס
 ןיא קיטעט ןרָאי רעק:90 יד טניז ,ןלֹוש
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 רעד ןיא ,גנוגעוװַאּב רעשִיערּבעה רעד
 רעד ןיא ,גנוגעװַאּב רעוויטַארעּפָאָאק
 ענעטילעג:רעגנוה יד רַאפ עיצקַא?ספליה

 ןקניל ןפיוא עזָאלמיײה יד רַאפ - 1899 |
 ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ,רעטסעינד גערּב
 ףיוא עזָאלמײה יד ןופ עיצַאגעלעד רעד
 ,1921 25 ץנערעפנָאק רעגָארּפ רעד
 "דוסיה-ןרקא ןוא "תוּברּתח ןופ רילגטימ |

 :עשעק ןיא 1921 טניז ,עיּבַארַאסעּב ןיא
 :רַאפ ,שידיי ןּבײרש וצ ןּבױהעגנָא ,וועינ
 ,ןעגנולייצרעד (לעמעל פ"א) טכעלטנפע
 רעד ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןענָאטעילעפ
 רעדח יװ ,עסערּפ רעשידיי רעּבַארַאסעּב
 ,דנַא ,א ?טייצ רעזנוא ,"דיא

 14/ש --- 1885 12/| ) גרָאעג טכעה
 ןיא ,ןזיוּפ ,ץנעזרעווש ןיא .ּבעג (5
 יד טכוזַאּב ,עילימַאּפ רעטרילימיסַא ןַא
 :וטש ךָאנרעד ןוא ןזױּפ ןיא עיזַאנמיג
 .עלסערּב ,ןעכנימ ןיא ןיעידעמ טריד
 טקידנעעג טָאה רע ואו ,גיצּפייל ןוא
 ףווענ סלַא טעּברַאעג ןוא םוידוטש ןייז

 :עטיל ןייז .רעטסעק .ּפָארּפ ייּב גָאלָאר =
 טלַא ךָאנ ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשירַאר
 וצ רעּבירַא ןצנַאגניא 1911 ,טנעדוטס
 .רעדנצנעלגַא ןעוועג ,רוטַארעטיל רעד
 ןעייסע ץֹוחַא ןוא ,טסיליטס רעשטייד |

 ;טײצ עשטייד עטסנדיײשרַאפ יד ןיא
 ,קרעװ ייר ַא טכעלטנפערַאפ ןטפירש
 ,עקליר רעּביא ,עשיטירק טּפיוהרעד
 ?עגסױרַא ןעכנימ ןיא ,דנַא .א ןַאמטּפיױה

 טפירשנכָאװ .ענעגײא ןַא ךיוא ןּבעג
 ,1611119006 6 .,טסינויצ ַא רעירפ

 ר"ד ןופ העּפשה רעד רעטנוא רע זיא
 ןַאמּפיוק יכדרמ-ץירפ ןוא םיוּבנריּב ןתנ

 שידיי ןופ רעגנעהנָא רעסייה ַא ןרָאװעג =
 סיורג טימ ךַארּפש יד טנרעלעג ןוא
 1913 ,(עז) רעלדניש רזעילא ייּב הדמתה
 :יוצנַארפ םעד ךָאנ שטייד ףיוא טעּברַאַאּב
 :םישעגז סעסעניּפ ,מ ר"ד לַאניגירָא ןשיז
 ג"פ) "רוטַארעט ל רעשידיי רעד ןופ עט

 ךוּב ןייז ןיא .(גיצּפייל ,לעגנע ווַאטסוג
 רע טּבײרש ,1911 ,06/ 4646 6
 :ַארעטיל רעשידיי רעד ןגעוו תוכיראּב
 ץרא:ךרד סיורג טימ טדער ןוא רוט
 1914 זיּב ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןגעוו

 :ָאק:רעלטסניק ַא ,ױכַאד ןיא טניואוועג
 ?:סיוא םעד טניז ,ןעכנימ ןּבעל עינָאל
 ןעועג המחלמ?טלעװ רעד ןופ ךָארּב
 עקַאטַא:םערוטש ַא ייּב ןוא טנָארפ ןפיוא
 ןופ ןרָאװעג טעגרהרעד ירעפגָאו:ַאל ןיא
 . ,טַאנַארג ןשיזיוצנַארּפ ןטקיטעּפשרַאפ ַא

 ,22 .מונ ,1915 ,146150065 2080 רענעכנימ

 ( --- 1889) .ח .א רעלעה
 ןיא טרידוטש ,ןילָאװ ,טשָאה ןיא .ּבעג
 עג ,עקירעמַא ןוא ךיירקנארפ ,דנַאלסור
 / ןשיגָאלָאליפ -שירָאטסיה םעד טקידנע
 / ,אשסתפ ןיא טקילײטַאּב ךיז ,טעטלוקַאפ
 ןטווטסאז 164206+ ,2080ע080418 ,1,ס1:סאפ
 ;רַאפ 1920 "רעדעפ רעדח ןיא .דנַא .א
 . ןגעו "ןערוטַאינימ עשיטירקח טכעלטנפע
 .,גרעּבדלָאג ,ל רעטכיד עשידיי עגנוי יד
 ,טרָאּפָאּפַאר ןרהא ,רענישולַאק .ל"/.י
 ךיוא ןּבירשעג .סירפיש השמ ,יקצול .א
 סרעצעז .צ .ש ,?ש .ַא ,פח ןיא רעדיל
 .יִמ יד ןופ גנוצעזרעּביא) "טרָאװ סָאדש
 - ,2 ,1922 ,עײַאלײעּפ רעטכיד עשיועג
 ,דנַא .א (3 ,1923 ,ןַאגנ:יעסט:ןישט

 | .1 ,1920 ,"רעדעפ יד, -

 -- 1893 17|ש1) גילעו רעללעה
 ,קסיװָאקלָאװ ןיא .ּבעג (

 ןוא רדח ןיא טנרעלעג .טנגעג רענדָארג
 - 1906 ,שטייד -- לֹוש רעטַאװירּפ ַא ןיא
 .טקידנעעג ֹואו ,עקירעמַא ןייק קעװַא
 . טזײרעגמורַא 1910 -- 1908 ,לֹושסקלָאפ ַא
 יש ןיא 1911 טניז ,ןטַאטש יד רעּביא
 טניז ןוא ,לושכיוח ַא טכוזַאּב ואוו ,ָאגַאק
 ןעשידיא/ ןיא רעדיל טקורדעג 6
 ?לא/ ,רמרמ ,ק ןופ ר"א ."דניירפ טסנוק
 רעכעלגעט ,"טלעו רעטיײּברַא רעשיד
 רעקרָאײינ יד ןיא ךיוא יװ ,"טלעווז
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 ?סיוא ןַא ,"רעדעפא ,"טפנוקוצח ,"גָאט
 ןּבעגעגסירַא רעדיל עניײז ןֹופ לַאװ
 י"ןגעוו עטלַא ףיואק ט"א םרָאפכוּב ןיא

 -- שריה-יבצ רעללעה
 :קַאדער רעכעלטרַאװטנַארַאפ 1893 טניז

 רָא -- גנוטייצ רעטעגיסח רעד ןופ רָאט

 :ידי דנוא רהעקרעפ ,לעדנַאה ריפ ןָאג
 עשידיי טימ שטייד) "ןעססערעטניא עש
 :רענָאד עלַא ןעגנַאגעגסױרַא ,(תויתוא

 יועג ,שָארַאמרַאמ ,טעגיס ןיא גָאטש
 | - ,ןרַאגנוא

 הדוהי - לאומש לדייז .ןאמלעה
 ,סַאי ןיא .ּבעג ( --- 1855)
 טָאה ר:טָאפ רעזעיגילער גנערטש ןייז
 רע ,טהוש ַא רַאפ ןכַאמ טלָאװעג םיא

 רערעל ַא ןוא ןזח ַא ןרָאװעג רעּבָא זיא |
 ךס ַא רעייז טסַאפרַאפ .ןלוש עשידיי ןופ|
 קיומ טרינָאּפמָאק ןֹוא רעדיל עשידיי
 רעדיל עקיזָאד יד ןופ לײט ;ײז וצ

 םעד ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןײרַא ןענַײז
 יו ,עכנַאמ ,רעטַאעט ןשידיי ןטלַא

 ,עשז קנעדעגח ,"האווצ סנויצז ,"וחמשי;
 ןעניז ,"קילארשי ,ךַאװרעװ ,"לקנעי
 ?ור ןיא ןעוועג רעלוּפָאּפ רעייז םּתעשּב
 ןשיװצ ןרָאװעג ןעגנוזעג ןוא עינעמ
 עטקורדעג 200 ןיּב עניײז ןופ ,קלָאפ
 ךָאנ זיא ןעידָאלעמ ןָא ןוא טימ רעדיל
 הּתאֹח ,"תונורחא תונקי ןענעכייצרַאפ וצ
 יד/ ,"םילקשי ,"תומדקאח ,"ונּתרחב

 :ירדעקסַאילּפ רעד, ,"עגושמ זיא טלעוו
 ,"אניּתשלּפ ירפּכז ,"ןויצ ןופ סורג ַאז ,"עג
 ,דנַא ,א "אכּבה קמע= ,"ןויצ רעטומ ןיימז
 :ײז סָאװ ,רעדיל יד ךיוא ןרעהעג םיא
 סדלעפורָאק ןיא ןטכָאלפעגנײרַא ןענ

 תיּבל תונורכזי ןֹופ גנוצעזרעּביא רעשידיי |

 ןיא טקורדעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,"דוד
 ,יטַאלּבסקלָאפ סדלעפנרָאק ןיא םיכשמה
 -בעה ןּבירשעג ךיוא טָאה ,96 -1895 סַאי
 ריש ,"הרמז לוקח יו ,םיריש עשיער
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 +ַאּב ךיז ,"היזּתנפ? ,"תבש ברעק ,"הלהּת
 ,"טַאלּב סקלָאפײ ,"ץעויהש ןיא טקיליײט
 ןּבעגעגסױרַא 1903 ,"טפנוקוצ עשידייז
 =יטסירטעלעּב -- רשבמה} םעד סַאי ןיא
 ?לוק ,סומזינויצ ריפ טפירשכטַאנָאמ עש
 .טסנוק ,ןעטכיױכַאנ עטנַאסערעטניא ,רוט
 =לעטשעגנָא סלַא ;"גנוטלַאהרעטנוא דנוא
 ןשיטסילַאיצָאס םעד ןופ רָאטקַאדער רעט
 שיִלַּבוּפ ךיוא ןּבירשעג ,1896 "רעקעווז
 2יישרַאפ ענייז ןופ .ןעלקיטרַא עשיטסיצ
 "טריפעגפיוא ןענייז קיטשרעטַאעט ענעד
 ,"סג:לעּבח ,ןטקַא 5 ,"םש:לעּבי : ןרָאװעג
 .+קַאגײא ,"למיה ןיא דירי רעדח ,ןטקַא 4
 טָאה ,רעטקַאניײא ,"לקיווטיל סָאדח ,רעט
 עקיטקאטניפ ַא ןּבירשעגנָא ךיוא א"צ
 טנַאקַאּב ,דנַא ,א "תורח ערעּפָא עשילּביּב
 | ,ן"מזה פ"א

 *ל"ּבגט ,דײ , ןופ רעמונילבוי .,ןייטשניורּב סחנּפ
0 +- 

 = ינעה ןאמפלעה
 וװעשטידרַאּב ןופ טרידנַאּפסערָאק טָאה
 עריא ןיא ,1864 טניז "רשבמ לוקא ןיא
 רעד טימ ךיז ךיוא בגא ןצנעדנָאּפסערָאק
 :עג רעד ןגעוו ןפורעגּפָא ּביױל רעטסערג
 טעדנעמ ןופ טייקיטעט רעכעלטּפַאשלעז
 ןיא .וװעשטידרַאּב ןיא םירפס?רכומ על
 עריא ָאד זיא ,131 ,ז ,1871 "רשבמ לוקח
 רַאפ ּביולַא) וועיק ןופ ץנעדנָאּפסערַאק ַא
 ,ןעמַאד עקיטעטליאװ עקיטרָאד יד
 :סערָאק ַא--1882 "טַאלּבסקלָאפ ,דויח ןיא
 סנָאסניקדָאר ןיא ,סעדָא ןופ ץנעדנָאּפ
 יד סָאװרַאפ ,ווירּבקנַאד ַא --."םעל לוקח
 סלַא ןעיצוצוצ העדּב טָאה עיצקַאדער
 עלעדנעמ גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער
 ןקיוָאד םעד ןופ זיא בגא) םירפס:רכומ
 .ףױא טָאה .ה .(ןרָאװעג טשינרָאג ןַאלּפ
 :יװ ,ךעלכיּב-השעמ עקינײא טסַאפרַאפ
 איד רעדָא דנעגוי עטרהיפרַאפ אידח
 גנולהעצרע ענײײא == ןרעטלע עדנילּב
 =רעפ ןופ ךיוא רעגיטרעוונעגעג ןופ



 .88ׁש

 / (1886  ,אססעדא) '"טייצ רענעגנַאג
 יֹוצ .ה עקיזָאד יד טָאה ןָארטיצ ,ל .ש
 .רעטסואוַאּב רעד -טימ- טשימעגפיונ
 :לײטנָא רעד ,ןירענָאיצולָאװער :רעשידייו
 ?1ַאסקעלַא ןופ דרָאמ םעד ןיא ןירעמענ
 ,מ .ר ,(1882---1853) ,ה עיס ע ה 11 רעד

 זַא ,הרעשה יד סױרַא טגָאז  רָאטנַאק

 ?נעמַאזוצ יד ןעוועג ןּבָאה לָאז .ה עיסעה
 רעטריּפַארגָאטקעה רעד ןופ ןירעלעטש
 טָאה'ס רעכלעוו ןופ ,"גנוטייצ:רעטײּברַאװ
 ןופ 1 ,מונ ןופ .זקע ןַא טיהעגפיוא ךיז
 ןופ ווּורּפ רעטשרע רעד -- 1881 200
 ַאּפָארּפ רערענָאיצולָאװער-שיטסילַאיצַאס
 לסיּב ַא ,דנַאלסור ןיא שידיי ףיוא עדנַאג
 רעמונ ןט:1 םעד ןופ טעּברַאעגרעּביא
 0460328 14- רעשילָאװָאדָארַאנ רעד ןופ
 ער ןשיטור ןטמירַאּב םעד ןופ ר"א 4
 ,ווָאּבאילעשז .י .א רענָאיצולָאװ

 ,"תורוד עשידצרעטיל ײרד, ,ןָארטיצ ,ל .ש
 ,1924 ,"טֿפנוקוצ , ןיא ,ךיירניװ .מ ריד ;1
 ימ .ר ןוא ןָאסלעכָאי .װ 11 ,1925 ,וס ;'6

 ,רָאטנַאק .מ .'ר 1922 "*!ה עיסעה, ,רָאטנַאק

 ,טמק. 0?216ת008 ןיא ,"גנוטײצירעטײּברַא יד,
 6241 .| ,1886 "הוא רקוּבה, }1923 ןב"טּפ ,1

 ( ) לארשי ןַאמּפלעה
 טניז ,עיּבַארַאסעּב ,עניזער ןיא .ּבעג
 טעּברַאעגטימ ואוו ,עניטנעגרַא ןיא 1906
 סָאװ ,ןּבַאגסױא עשידיי עלַא ןיא טעמּכ
 :עגסיורַא טייצ רעד רַאפ טרָאד ןענייז
 .ןוא ןעגנולייצרעד טקורדעג א"צ ,ןעגנַאג
 :הַארטשח ןלַאנרושז:שדוח יד ןיא ןציקס
 ,"ַאניטנעגרַאק ןוא ,11 ןוא 1 ,1913 ,יןעלי
 ךיוא ןעוועג ןכלעװ ןופ) 11 ןוא 1 ,1

 לַאנרושז=רעדניק ןיא ,,(רָאטקַאדערטימ |
 ךיוא ,.דנַא .א עו ,1922 ,"ךַאלעמילּבח
 ב"מז ןשיניטנעגרַא ןסיורג םעד ןיא
 ַא) 1919 יַאטַאלּפ ןופ ןעגערּב יד ףיואז

 יז ןשיװצ ,ןעגנולייצרעד 4 ןופ עירעס
 -- 111 ז"ז ,"ןינוּבצ ט"א ,ערעסערג ַא

 עשיטָארע טּפיוהרעד קידנרירַאּב - ,(143 |
 ןבעל עשידיי סָאד -- לייט םוצ ,סעמעט

 00 | | 7 שינעה -- סעדנעה -- ןַאמפלעה-

 :טפיוה יד ןֹופ רענייא .עניטנעגרַא ןיא
 :יצ רעשידיאז רעד ןֹופ רעטעּברַאטימ
 ךיוא טּביירש ,סערייא:סָאנעוּב ןיא ."גנוט
 ריא ןיא ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ
 + ,"עּבַאגסױא םואעליּבוי רעגירהעי?ןהעצחז
 ידח לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ 4
 ,"גנוטייצ עשידיא ידש ןופ ןעטסגידרַאפ
 רעשידיא רעדח ןיא קיירטש ַא תעשּב
 ץ"ּכ .ּפ טימ ןעמַאזוצ 1917 "גנוטייצ
 רעיינ רעדח ןופ ןרעמונ 6 ןּבעגעגסױרַא
 י יי ,"גנוטייצ

 (1838 -- 1797) ךירדירפ םעדנעה
 :דיועג ךיז .רענָאיסימ רעשינַארעטול
 סָאד ןגידײרּפ ֹוצ עעדיא רעד טעמ
 ףרוד רע זיא ,ןדיי ןשיווצ םוטנטסירק

 גנורעדרעפעּב רוצ טפַאשלעזעגק רעד
 "ןעדוי ןעד רעטנוא סמוטנעטסירק סעד
 ?שיליוּפ יד ןיא ןרָאװעג טקישעג 3
 רעּבָא טָאה .רע .ןצניװָארּפ עשיסיירּפ
 טינ תוחילש ןייז ןיא גלָאפרע םוש ןייק
 ."רעכיּבעגַאטװ ענייז ןיא םגה ,טַאהעג
 ?טסַאג רעמערַאװ רעד ןופ רע טלייצרעד
 =ימעג טגעלפ רע סָאװ ,טייקכעלדניירפ
 טכעלטנפערַאפ טָאה .ה ,ןדיי ייּב ןענ
 גנולדנַאהּפָא עשירענָאיסימ ַא שידיי ףיוא
 ?העלעּב:חסּפ רעדָא טַאלחסּפ סָאדק ט"א
 /  ."רעדניק עשידוי ריפ ןעגנור

 500ז111ס0 669 1011! יד ןיא ,גניליּב
 ,1894 ,ןילרעּב ,11621סט11

 --1883 24/ש) ריאמ שינעה

 ?ףרזמ ,ווָאטָאלּבַאז ןיא ,ּבעג (
 .ןופ ןוז ַא ,,ה באז ,רעטָאפ ןייז .עיצילַאג
 - ,ןּברָאטשעג גנוי זיא ,ןרעטלע עשידיסח |

 ןשידומלּת ַא די=בתּכ ןיא קידנזָאלרעּביא
 רַאפ ןוא םירדח ןיא טנרעלעג .,רוּביח
 ַא טײיצ ַא ןעוועג ,שרדמ:תיּב ןיא ךיז
 ןיירַא הווקמ ןיא ןפָאלעג ,דיסח ַא לגניי
 רעטעּפש ,דיי ןטוג ַא וצ ןרָאפעג ןוא
 ןענרעל ןּבױהעגנָא ,ןרָאװעג "ץמחתנח
 ךיז ,ךנּת ,שטייד ,תונימ ירפס דוסּב



 ןַאמטּפעה --- סעה -- שינעה 864 - 

 ּבילוצ רעּבָא ,רַאנימעס םוצ קידנטיירג
 תועינמ ענעדיישראפ
 ?יטעט עשירַארעטיל ,ןטפַאשנסיווסלדנאה
 עשיערּבעה טימ 1902 ןּבױהעגנָא טייק
 ןיא םיריש ןופ םרָאפ רעד ןיא תודיח
 ַא טימ ןוא גנוטייצ רעציװַאנרעשט ַא
 ןיא באזןּב פ"א רמאמ ןשיטסיצילּבוּפ
 ךיוא קיטייצכיילג ,?דיגמהי רעװעקַארק
 העּפשה רעד רעטנוא) ןלעװַאנ טקורדעג
 2רַא עשיטסיצילּבוּפ ןוא (ץרּפ ,ל ,י ןופ
  -בכָאװ ןשידיי רעײמַאלָאק ַא ןיא ןעלקיט
 ,"הריפצהח ןופ טנעדנַאּפטערָאק ןַאד ,טַאלּב

 רעשיטסיצילּבוּפ רעקידנעטש -,"הפצהש
 .?טיצ עשיצילַאג עלַא ןופ רעטעּברַאטימ
 טרפּב ,שידיי ןוא שיערּבעה ןיא ןטפירש
 :גָאטװ רעגרעּבמעל ןרַאּפ ןּבירשעג ךס ַא
 -,"חלשהז ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,"טַאלּב

 ,א טימ ןעמַאזוצ 1912 --- 1911 ,"םלועה?
 2נכַאװ שידיי ַא טריטקַאדער םייהסוש ,ל
 ואוװ ,עלסינַאטס ןיא "דוי רעד? טַאלּב
 ,המחלמ רעד ןיּב טניואוועג קידנעטש
 רעניוו רעד ןופ רָאטקַאדער 1916--135
 רעטעּפש ,ןט009006 2418 רעשיטסינויצ

 ?תהח ןופ ןַאגרָא םעד ןופ רָאטקַאדער
 :טערָאק רעניוו ,"ףור רעזנואא ,"תודחא
 רענַאקירעמַא ןופ ,"ץראהז ןופ טנעדנַאּפ
 .א ("גָאט/ רעטעּפש ,"טייצו) ןעגנוטייצ

 רעד רעּביא טעּברַא ערעסערג ַא .דנַא
 ?בתֹּכ ןיא גנוגעװַאּב-הלּכשה רעשיצילַאג
 תעשּב ןעגנַאגעג ןרױלרַאּפ םיא זיא די
 ,עלסינַאטס ןיא עיזַאװניא רעשיסור רעד
 ,ר ,ריאמ .ה :ןעמינָאדװעסּפ ענייז ןופ
 | ' / יה ,מ ,סעשעּפ

 םודַא -- 1865 18/טװ) ףלָאדַא םעה
 לדֹוי ןופ ןעמָאנ רעטריטּפָאדַא .(1909
 :לָאּפ ,ווַאלסַאיערעּפ ןיא .ּבעג ,ץ גירּפש
 ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,ּבֹוג רעװַאט
 ךיז רעטעּפש ,עטיל רעד ןיא הבישיַא
 ןיא ,גנודליּב רענײמעגלַא ֹוצ ןעמונעג
 טקידנעעג ,ןיצידעמ טרידוטש עקירעמַא

 .סעמדיווװעג ךיז
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 - ןיא טריציטקַארּפ ןוא 1899 רָאטקָאד סלַא
 יה עירעס ַא ןּבירשעג טָאה ,יקָאװלימ

 ּפמעק ןעשידיאח ןיא ןעלקיטרַא עשינעיג

 ,97 --- 1896 "רעפ

 בא ו"ט) (םייחפ) ףסוי ןאמטפעה
 ,קסניירּב ןיא ,געג ( -- 8
 רעשינּבר:שידמול ַא ןיא ,טנגעג רענדָארג
 =עג ןַא רָאי 4 ןופ ,טחוש ַא ןופ עילימַאפ
 ,רדח ןיא טנרעל

 רַאפ טמשעג 10 וצ
 12 וצ ,יוליע ןַא
 ?ניארַאפ ךיז רָאי
 טימ טריסערעט
 רעשיטסינויצ רעד
 ןיא  גנוגעװַאּב
 2ֹּפִא ןוא לטעטש
 ןגעװו טקורדעג
 ?הריפצהז ןיא ץנעדנַאּפסערָאק ַא םעד
 יש ןייק ןרעוו טינ לָאז רע ארומ סיוא
 'וצ טקישעגקעװַא רעטָאפ רעד םיא טָאה
 טָאה רע ואוו ,קסירּב ןייק םיבורק עמורּפ
 ;ּפָא ןַאד ,הרוּת:דומלּת רעד ןיא טגרעלעג

 ןיא ןָאטעילעפ ןטשוע  ןייז טקורדעג
 ?מֹוא טקעװרעד טימרעד ,ס"רת "הריפצה?
 =רעל וצ ןּבױהעגנָא ,חיגשמ םייּב יורטוצ
 . שיט טייּב ,שרדמ:תיּב ןיא ךיז רַאפ ןענ
 =םולש 'ר ,קידצ ןוא ןדמל ןטסואװַאּב ןופ
 םעד טימ טנעקַאּב ךיז קסייוּב ןיא ,השנמ
 :בייטש שטיוװעירָאגירג ירעװַאסק רָאטקָאד
 ענייז שידי ףיוא טצעזעגרעּביא ,גרעּב
 ןשידיי םעד סיוא ןעמצרד עשיסור עקינייא
 ?רעשט ןיא טקורדעג) עינעמור ןיא ןּבעל

 קעטָאילּביּב ןייז ןופ ןעמוקַאּב ,,(? ץיוװָאנ
 ?עגנָא ןוא רעכיּב עשטייד ןוא עשיסור
 ןוא ןעגנולייצרעד טימ ךיילגוצ ,ןּבױה
 ןּביירש וצ ,שִיעיוּבעה ןיא ןַאמָאר ַא וליפַא
 וליּפַא ןָאטעילעפ ַא ןוא ,שיסור ןיא םיריש
 .םעהס8סא10 םפסוממאט ןיא טקורדענּפָא

 .ןזָאל טזומעג 1905 טוט סרעטָאֿפ ןכָאנ

 ןיא רערעל ַא ןרָאװעג ןוא ןענרעל סָאד
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 טקורדעגּפָא 1908 ,רעפרעד ןוא ךעלטעטש
 ,םיריש קילַאיּב ןופ ר"א "חלשה? ןיא
 2ער רעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג 0
 ,"הריפצה/ רעטיינַאּב רעד ןיא עיצקַאד
 ערעירַאק יד טכַאמעג לענש רעייז ואוו
 ?גָאט יד ןּבירשעג ,טסילַאנרושז ַא ןופ
 ,ןופיסוי פ"א ךעלדנָאטעילעפ עכעלגעטו

 - ,ןעגנולייצרעד

 זיּב 1912 טסוגװַא ףוס ןופ ,"םיחיפסח
 ןשידיי םעד טריטקַאדער 1913 חסּפ ךָאנ
 ,"ךָאו עשידוי ידח לַאנרושזנעילימַאפ
 :ָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַאטײל ץוחַא אוו
 טצעזעגרעּביא ,לפזוי 'ר ,ףסוי ּפיא ןענ
 =עג ןוא ינורבח פ"א "תימלושע סנירּפוק
 גנולײטּפַא;רעדניק עלעיצעּפס ַא טריפ
 ,עדייז רעד פ"א "םלוע םעניילק ןרַאפץ
 ןּוא טסינָאטעילעפ רעקידנעטש 1912 טניז

 רעד זיּב -- ?טנעמָאמ} ןופ טסיצילּבוּפ = |
 ,לאונמע ּפ"א ןַאד ,יישנעמ ַא, פ"א המחלמ
 ?ײצ רעד ןופ "לעגיּפש ןעמורקח ןרָאפ
 .רעדיל עשיטסירָאמוה ךיוא ןּבירשעג גנוט
 טקילײטַאּב ךיז םעדרעסיוא ,ל--ע פ"א
 רעד, ,"טפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעלק ןיא

 ןאװ) "קלָאפ עשידוי סָאד+ ,ילהַארטש |
 לקיצ ַא ,1918--1917 ,טכעלטנפערַאפ בגא -

 ,"טלעוו עטרירטסוליא, ,(רעדיל עשילּביּב
 :רַאפ ןיא ןוא ,דנַא ,א ?טײהרַאוו:גָאט;
 ;ץגנָא ,ןטפירשטייצ עשִיערּבעה ענעדייש
 קָאטסילַאיּב "ריעצהע ּב"מז ןופ ןּבױה
 "הפוקתה! טימ טזָאלעגסױא ןוא (35
 ןיא .עסערּפ רעקידלארשי:ץרא רעד ןוא
 עיצַאּפוקָא רעשטייד ױעד ןופ טייצ רעד
 =יִל ןשידיי ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא

 ןיא ןײארַאפ:ןטסילַאנרושז ןוא :ןטַארעט
 ױעװעשרַאװ םוצ ןלַאװ יד ייב ,עשרַאװ

 ;גיבַאןּב טימ ןעמַאזוצ 1916 טַאר:טָאטש
 רעד וצ עיציזָאּפָא ןיא דיירפ ,י ,מ ,ןרוד
 ןדנירג טוּורּפעג גנוטייל רעשיטסינויצ
 ,ןטַארקַאמעד ןטסיניצ/ עיצקַארּפ יד

 ,ןלוּפ ןיא "ץולחה? ןופ-
 ףיוא רעטעּפש ,םיריש ,

 . פ"א ןענָאטעילעּפ ,ןעלקיטרַא עשיטילַאּפ

 ןיא טלקיװטנַא ךָאנרעד ךיז טָאה עכלעוו
 טכוזַאּב ,"ןויצ יריעצ, עקניל ןּוא עטכער
 עשיטסינויצ טימ ץניװָארּפ עשיליוּפ יד

 ?וקעזקע רעד ןופ דילגטימ ,ןטַארעּפער
 :ַאנ ןשידיי ןקיליײװטיײצח םעד ןיא עוויט
 רעדנירג יד ןופ רענייא ,"טַאר:לַאנָאיצ

 רָאטקַאדער
 + שיערּבעה ןוא שידי ןיא "ץולחהח ןופ
 / ח"ר ןיּב 1919 חסּפ ברע ןופ ,ןרעמוג 11)
 / ךופ ,ק .צ ןופ דילגטימ סלַא ,(1921 רדא
 / טחיגעלעד "ץולחה, ןכעלטלעװלַא םעד
 רעד ייּב ןקריווּוצטימ לארשי:ץרא ןייק
 ןוא "ריעצה לעֹוּפהו ןופ גנוקינייארַאפ
 אב ךיז 1920 הּכונח .?הדובעה תודחא;
 =עּברַא רעניטסעלַאּפ רעד ןיא טקיליײט
 / ךיאס ואו ,הפיח ןיא ץנערעפנַאק-רעט
 .עטקיגיײארַאפ יד ןרָאװעג ןפַאשעג
 ּבײהנָא ,"תיללּכה םילעוּפה תורדּתסה+
 ?לַארענעג רעטשרע סלַא טמיטשַאּב 1
 ?עגכרוד ,"ימואלה דעוַוײ ןוכ רַאטערקעס
 יד 1921 רָאי ןקיורמוא םעד ןיא טריפ
 ?נַאשז רעשידיי רעד ןופ גנוריזיליּבָאמ
 .םעד טיירגעגוצ ,(טסוגװַא) עירעמרַאד
 .תעשּב ןלישטרעשט רַאפ םודנַארָאמעמ
 :רַאּפ ,(ץרעמ) םילשורי ןיא ךוזַאּב ןייז
 ."ימואלה דעװח ןופ טסעפינַאמ םעד טסַאפ
 ןט:12 ןכָאנ ,םָארגָאּפ רעופי םעד ךָאנ
 סלַא טקילײטַאּב ךיז ואוו ,1921 סערגנָאק
 טױעקעגקירוצ ךיז ,ןלױּפ ןופ טַאגעלעד
 .ןופ רָאטקַאדער 1925 טניז ,עשרַאװ ןייק
 - ןיא -- ,"םויה, טַאלּבגָאט ןשיערבעה םעד

 .רַאפ עמעָאּפ עטרירטסוליא ַא ;םרָאפכוּב
 ןברוח; טיא שידיי ןיא רעדניק

 ;(1918 ,עשרַאװ ,לעקנערפ ג"פ) "םילשורי
 =וא רַאקסָא שידי ףיוא טצעזעגרעּביא |

 ?יוו ידיילא עידעמָאק עקיטקַאריפ סדלייא
 עק .ּב שיערּבעה ףיוא ,"רעכעפ סרימרעד
  םֹוצ ,לּביטש ג"פ) "ליואהח טנַאמרעל

 ךןַא ןּבירשעגנָא "הריפצה; רעד ןופ לבוי
 ?םיֹוא) םקיחא פ"א "לבויה רעטקַאנייא
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 :רַאהליפ רעװעשרַאװ ןיא 1912 טריפעג
 ןיז טכעלטנפערַאפ טינ ךָאג ,(עינָאמ
 סעּפָאק ןופ גנוצעזרעּביא עשיערּבעה
 ."ענָאמערק ןופ רעלדיפ רעדח

 . ,יָנויצ ןוקיסקל

 טָאה --- תמלש ןּב ריאמ רעה
 םעד ט"ע ףיוא ק"הל ןופ טצעזעגרעּביא
 רעד ןופ טכיל איד םלוע רוא רפסח
 קיתעמ רימ ןיּבַאה רפס ןעזיד .טלעוו
 סיױרַא ט"ע ףיוא שדקה ןושל ןופ ןעוויג
 תורמימ עלַא ס"ש ץנַאג ןופ ןעמוניג

 (םלועל) ןושל ןיטימ ןָא ךיז טּבייה סָאװ -
 ,םיניד ןופ ןידייר סָאװ םיקרּפ ןהעצניינ
 רעד איו ,ץרא ךרד נוא רסֹומ נוא

 ,טלעװ רעד ףיוא ןיריפ ךיז לָאז שנעמ |
 ָאד סָאװ ןייז םייקמ טעװ רע רעװ נוא
 רע סָאד חוטּפ רע ןיא ןיּבירשיג טייטש
 ןיּבָאה םג ;ןמא ,ב"הוע ןְּבֶא ןייז טעוװ
 עכילרעדנואוו ןייא טצעזיג רעּביא רימ
 ינבואר טיקלי ןופ ןעמוניג סױרַא השעמ
 . ,1818 ,ענליו ,ץ"מ .ל י ג"פ) "ע"יז
 :בעה ןיא ןעמוק תורמימ יד .(39 ז"ז
 םעד רעטנוא טנשרדעג ןרעוו ןוא ׁשִיִער

 ?סקלָאפ םענייר ַא ןיא טסקעט ןשיערּבעה
 ,שידי ןלענָאיצידַארט = ךעלמיט

 - ,רּבחמ ןופ גנומַאטש

 -- 1891 בא 'ג) ריאמ רעה
 ,דנַאלטע? ,עגיר ןיא ,ּבעג ( |

 12 ויּב ,דמלמ ַא ןופ עילימַאפ רעד ןיא
 עשיסור ַא טכוזַאּב ךָאנרעד ,רדח ןיא רָאי
 :ַאב-צ"פ רעד .ןיא 1906 טניז ,לושסקלָאפ
 ;ײטרַאּפ יד טריטקַאדער 1912 ,גנוגעוו
 ןיא ?קנַאדעג רעדע ןוא "טציא? ןטפעה
 טקישרַאפ 1914 ןוא טריטסערַא ,עגליוו
 םמסומתאט ןיא ,ּבֹוג רעקסטוקריא ןיא

 טטגפערַאפ 197 סעסעקסאוצ'פ 1280068מ

 וצ ,ץרּפ ,ל ,י ןגעוו לקיטױַא ןַא טכעל
 טריטקַאדער ,גנוקישרַאפ ןופ ןעמוקעגקיר

 ,1919 1138601ע 570 (208612 =

 . סָאװ
 רעכעלטלעװ טימ | "פָא רעשיװטיל רעד ףױא תודע טגָאז

 רעד ןופ גנוטלַאּפש רעד ןפלָאהעגטימ

 דנַאלסֹור ןיא גנוגעווַאּב רעשיטסי=צ"ּפ
 . לַאק ןקניל ריא ןופ גנודליּבסױא רעד ןוא

 :יק ןיא טריטקַאדער ,לגילפ ןשיטסינומ
 ןיא צ"ּפ עקניל יד ןופ ןַאגרָא םעד ווע
 יקנַאדעג ױעשיטסינומָאק רעדע ענִיַארקוא
 ווָאקרַאכ ןיא ןּבעגעגסױרַא 1921 ,(1919)
 ,"ווָאכָארָאּב ,ּפ ןופ טײצרָאי םוצז ה"מז ַא
 ןּבירשעג ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ץוחַא
 ?ליוו ןיא א"צ ,ןעלקיטרַא עשיטירק ךיֹוא
 .*"ש ,רידַאנ השמ ןגעוװ-- 1922 "גָאטק רענ
 ?ָאטַאּפַא ,י ,ןַאמשירפ דוד ,ץיוורוה שיא
 . שטלעוװ:רעכיּבײ רעװעשרַאװ רעד ןיא ,וש
 2/ּפש ,דלעפנעזַאר סירָאמ ןגעוו -- 2
 / ןוא ןלױּפ ןיא ןרָאװעג טױיטסערַא רעט

 ,דנַאלסורנטַאר ןייק טקישעגסױרַא

 --1865 12//) השמ-דוד ןידַאמרעהה
 ,עינעמור ,ױלסַאװ ןיא. .ּבעג (1921 /טוו
 טָאה ,רחוס ַא ,אּבא:םהרבא ,רעטָאפ ןייז
  פשידיי עלענָאיצידַארט ַא ןּבעגעג םיא
 טָאה ,גנויצרעד

 עג רָאי 12 ןיּב

 .,רדח ןיא טנרעל
 נָא ךיז ךָאנרעד

 ןבעגוצּפָא ןּביוהעג

 ןעוו ןוא גנודליּב
 עטרוּבעג ןייז ןיא
 ?עגנַא ןיא טָאטש
 ללה רעסיװעג ַא  ףערעל ַא רַאפ ןעמוק
 טנרעלעג םיא ייּב רע טָאה ,ןָארקנעדלָאג
 =גַארּפ ןוא שטייד ,שינעמור ,שיערּבעה
 ןופ ןפָאלטנַא רע זיא רָאי 16 וצ ,שיזיוצ
 =רַאפ ןוא טשערַאקֹוּב ןייק ןרעטלע ענייז |

 ,רָאיסנּבעל ןטס:20 ןייז זיּב טרָאד ןּבילּב
 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא 5
 ןיא ןטעּברַאוצטימ ןּבױהעגנָא רע טָאה
 :ַארּב עז) "גנוטייצסקלָאפ רעשידיאא רעד
 עג רע ויא טייצ רָאי ַא יב ,,(יקסווַאלס
 ?טנָאמ ןיא שִיערּבעה ןופ רערעל ַא ןעוו

| (28) 



 ענעדיישרַאפ ןופ רעטעּברַאטימ
 ,"טַאקָאװדַא טקלָאפח יװ ןעגנוטייצ

 ןופ/ טצעל = |

/ 

 - ןיימח. ,"יודיו ןיימ, ,"ןַאמ ןיימ ןוא ךיא,-
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 ןוא י"נ ןייק ןעמוקעגקירוצ ןַאד  ,לֵאער |
 :סילַאנרושז רעד טעמדיוועג ןצנַאגניא ךיז
 ?וּפָאּפ עטכייל יד ןּבירשעג ,ה ּפ'א ,קיט

 ,טייקשידיי ןופ םינינע

 עשיריי

 ?יאוװ

 ?וַצ ןוא ?טיײהרַאװ ,"דלָארעה רעשיד
 רע טָאה ,/גָאט םעד;

 עשיפָאסָאליפ ,ןענַאמָאר ןּבירשעג ךיוא
 ןוא ןצַאזפיוא עשירָאטסיה .,,ןעגנולדנַאהּפָא
 ןעגנוצעזרעּביא יײר עצנַאג ַא טכַאמעג
 לעּפָאריײא רעד ןופ ןעגנוטעּברַאַאּב ןוא
 ץלַא טעמּכ רעּבָא -- רוטַארעטיל רעש

 . +ַארעטיל רערעגיליּב רעד ןופ טסייג ןיא

 ןיא ןענייז ןעגנוצעזרעּביא ענייז ןופ ,רוט
 ג"פ ןיא עלַא טעמּכ) סױרַא םרָאפכוּב

 קרעװ ייר ַא (."ָאק גנישילּבָאּפ ורּביהח
 רעדָא טצעזעגרעּביא) יָאטסלָאט וועל ןופ
 ןייק לייוו ,לַאניגירָא ןופ טינ טעּברַאַאּב
 געירקץיוו ,(טנעקעג טינ רע טָאה שיסור

 :יירקש" ,"ַאנינערַאק ַאננַאװ ,"ןעדעירפ ןוא !
 ,"תורוד ייווצ; ,יַאטַאנָאס רעצ
 רעד ןַאװיא/ ,"טיוט סעשטיליא

 ןַאוװיאז
 /?רַאנ

 :לָאטסלָאט וועל ןוֿפ ךיוא ,ייורפ סדניירפ
 ןופ ,"ןויסנ רעדע ,"גנורהיפרעפ ידי--ןוז
 ?פיוקעג רעד רעדָא סַאטנַאנז--ַאלָאז לימע
 :עלח ,"סעיטסעּב עכילשנעמ; ,יןַאמ רעט
 ?עילע ,"הנותח עגיטולּבא ,"טיוט ןוא ןעּב

 רעזירַאּפז ,"לעדיימ ספרָאדא ,ײטכַאנ סעּב !

 סנַאסַאּפָאמ ,"דניז ס'חלג םעדי ,"ןעמַאד

 ;"קָאר עניילק ידו) דגיז ןופ טכורפ;
 יא עױעדנַא ךס ַא ןופ ןעלטיט יד ךיוא |

 טרעדנעעג .ה טָאה קרעװ עטצעזעגרעּב
 :יֵל רערעגיליּפ רעד ןופ חסונ םעד טול
 יז קידנּבעגוצ ,עקירעמַא ןיא רוטַארעט
 :לואוו ךיוא טפָא ,ןלענַאיצַאסנעס רעמ א
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 יתבש) |

 - שיֵּב סיָאטסלָאטז .,"ןָאזניװעל רעּב קחצי
 ינעה םלעהליוו ןופ ,זרעּביא) ?עיפַארגָא |
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 םַאדַאמ--סָאישטַאקָאּב ,(רעטקַארַאכ ןרָאג
 ייווצ, ,"ַאקיילוצ - ןיסעצנירּפע . ,יַאטעּבַאּב

 - העטסערג רעדא סליָאד ןַאנָאק ,"ךַאלרָאָאּפ |
  =עפורעג:ױזַא רעד ןופ ןעלקיטרא ערעל
 -ענעדיישראפ ןגעװ ?טייז רעטכַאז רענ

 ןּבעלנעילימַאפ
 +טּפיוה רעדָא רָאטקַאדער סלַא

 ,"סמלָאה - .ץָאלרעש וויטקעדעד
 - "ךאלעשנעמ -עגיילק- -ןוא "ןעזעירז
 ,"לעמיה ןיא עזייר ַאח סנייטשנרעּב ,א

 ,"ןעשנעמ עדליווח סרעלסנער ,ּפ ןאשזד
 - עכעלטפַאשנסױװ-רעלוּפָאּפ ערעדנַא ײרַא
 צב ןעידניא, יו ,קרעוֶו עשיפַארגָאיּב ןוא
 - ,"הטַארייהז . ,"טיײהטָאגװ יז ,"גנוּביירש
 "ושיװ !סומויטָאנּפיהװ - ?עּבעיל עיירפז
 ,ילער ןוא ןעּבעל ןייז---.דמחמח  ,"ירצונה
 "חישמ רעשיקרעט רעדע  ,"ערהעלסנָאיג

 'רװ ,(גנוּבײרשַאּבסנּבעל סיבצ

 | סטפיווס

 . ַאמָאר עלעניגירָא ענייז ,דנַא ,א (לעק
 .:עמַא:שינַאּפש רעד  :םרָאפכוּב ןיא ןענ
 .ןעדיא עשינעמורק ,"געירק רעשינַאקיר
 ;טולּב רעטצעל רעדז ,ַאקירעמַא ןיא
 ,,דנַא .א "ןעדלעה:עשינַאקירעמַאװ ,"ץרוטש
 :לַא:ןענַאמָאר,םעד ןיא ךיוא יז ןופ עקינייא
 -ףוצ) ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר 8 ןופ "םוּב
 ןוא ר"מש ,םיוּבנענַאט .א ןופ יד טימ ןעמַאז
 :בָאּפ ורּביהי יד טָאה 1912 ,(ןַאמדירפ ,ד ,א
 םרָאפכוּב ןיא ןּבעגעגסױרַא ָאק גנישיל

 .ןוא "ןעטפירש עשיטסילַאנרושז; ס--ה

 : ענעּבילקעגי עטצעזעגרעּביא םיא ךרוד ,34
 ואװ ,עהטעג גנַאגפלָאװ ןופ "ןעטפיחש'
 ,"טסּוַאפק ןירַא ךיוא טייג'ס
 ימוא ןיטולחל ןוא רעטזיירגרַאפ טסכעה ַא

 ןיא רעּבָא

 טָאה - רע .גנוצעזרעּביא .רעקידנקירירפַאּב
 - ןרַאפ טצעזעגרעּביא רעדָא טעּברַאַאּב ךיוא
 . ןוא ?רַאזעצ סוילויז סױיּפסקעש רעטַאעט
 - ,(1900) "סונַאלָאירָאקז ,(1895) "טעּבקַאמז
 ט"א ײסוקַאטרַאּפסץ ןַאמָאר סילַאװָאק ןַאי

 ?ידַאלג רעשידי רעד רעדָא סופעזָאיװ
 .טעטַאט רעדא סגרעּבדנירטס ,(1900) ײרָאטַא

 ?טּפױה ,יהשנמ? סנַאמָאר יטענָאר ,(1904)

 יולק ןופע עסינמייהעג יד ד רעדָא אנלעז סנַאמ
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 ירַא עקינייא טסַאּפרַאפ ןיא (1907) "רעטס?
 רעד ןופ דניק סָאדװח יװ ,ןסעיּפ עלעניג
 :ליוו ןופ ץענ ןיא ןעגנַאפעג רעדָא רּבדמ
 טיונ רעדָא עלעגייפ,, ,(1899) "עביל רעד
 ןיא ;1899) עידעגַארט -- ?ןזיא טכערּב
 רעלּבמעג רעשידיי רעדע ,(1900 םרָאפכוּב
 ,(1900) "עּביל ןופ הּכזמ ןפױא רעדָא
 "רלָאג ןוא עּביל רעדָא קַאטלעג רעדחז
 רעדָא עיליזַארּב ןיא ןדיי ידע ,(1900)

 2עּפָא עשירָאטסיה --- ?ָאגירדָאר ץנירּפ
 --?עדנַאש ןופ ןיורק יד ,(1901) עטער

 "יעגסױא סריּפסקעש, ךוּב ןייז ,עמַארד
 יד טינ טלַאהטנַא "ןעטפירש עטלהעװו
 ,גרוטַאמַארד ןלַאינעג ם,ד ןופ ןעמַארד

 ןּבעגעגרַעְּביא ,ייז ןופ ןטעשזויס יד רָאנ |
 / = .לעװָאנ עניילק ןופ םָאפ רעד ןיא
 ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא .ה
 :עמַא ןיא קיטסילַאגרושז רעשידיי רעד
 ערעלוּפָאּפ יד ןפַאש ןפלָאהעג ,עקיר
 םגה ,ןקיסילפ ןטכייל ןייז טימ ,עסעּפ
 :עמשטיידרַאפ לסיּב ַא ,ןטריזינַאקירעמַא
 ןסיורג ַא ןּברַאװרעד ךיז ליטס ןטשיר
 סלַא ערעירַאק ןייז ןיא = ,רענעייל .םלועי
 .עגנוי ןעוועג ברקמ רע טָאה טסילַאנרושז -
 טרעטנומעגפיוא ייז ןוא רעלעטשטפיחש
 ךס ַא ןּבירשעג ךיוא טָאה ,ה ,ןּביירש םוצי
 :גנע ןיא ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןעלקיטױַא
 :ירעמַא ןיא ןדיי עשינעמֹור יד, א"צ) שיל

 ,8/0671040 ןסש9װ 320 םססע ןיא "עק
 אזמסזסגה ןיא טקילײטַאּב ךיז ךיוא ;
 ,"ךיגמהח ןיא) שיערּבעה ,(61ס0ז66

 קרעװ רעדנוזַאּב ַא ךיוא ,.דנַא ,א יץילמהז -
 .שינעמור ,('םישפחה םינוּבה םידוהיהח
 :יא ןּבירשעג ךיוא רע טָאה שילגנע ןיא
 ןעװעג ןײלַא זיא רע ;טרָאּפס רעב
 ןיא - ,ןעמסטרָאּפס רעכעלטפַאשנדײל ַא
 .טימ ןּבעגעגּפָא ךיז טייצ רעיירפ רעד
 ?יא ַא ןופ ןעציטָאנק ןּבירשעג א"צ) געיעג

 סָאדװ סנעזײר .א ןיא "רעגעי ןעשיד

 רע זיא לָאמנייא ,(,דנַא ,א ?דנַאל עיינ

 0 | ץרעה --- ןילאמרעה

 ,גנַאפשיפ ףיוא ןיָאפעגסױרַצ ףיש ַא ףיוא
 ?1עמוקירוצ ןוא טוג טינ טליפרעד ךיז

 . ןּברַאטשעג םיהַא קיד !

 ,עיפַארגָאיּבָאטװַא ןאקירמאב לארשי ימכח
 ,ןירָאג ,ב ןא"סרּת "ךוּברהָאי, סעקינימ ןיא

 | יי ,המישר

 (1828 2310 -1776 4/ש) ףסוי ץרעה
 ןופ ןוז סלַא ,ןרעייב .,טריפ ןיא .ּבעגה

 טעדליּבעגסױא ךיז טָאה ,לגעוושע ץרעה
 רעד ןיא ןוא ןענעכייצ ןופ רערעל סלַא |

 יד טנרעלעג ךיוא הרוּת:דומלּת רעטריפ

 וימי:לּכ זיא רע ,עיפַארגילַאק רעדניק
 ?רַאפ ןוא טזייּברַאפ ,רוחּב ַא ןּבילּברֲאפ
 ךָאד ןוא טרעדנוזעגּפָא טּבעלעג טסעָּפ

 ,רָאמוה ןוא ץיוו ךס ַא טַאהעג רע טָאה
 עשידי עניז ןופ ןעז וצ זיא סע יװ
 םש הנוק טּפיוהרעד ךיז טָאה רע .קרעוו
 סלַא -,ןזיירק ערעגנע ןיא םגה ,ןעוועג
 ןטעיגיװ טכַאמעג טָאה רע .רעריװַארג

 ?סיוא-ך"נ רעפרָאדנריצ רעד ןופ .ּב 5 וצ
 ,(18--1805 טריפ) י"הנמאנ הירקח עּבַאג
 - גָאזנעטָא וצ ,(1817 טריפ) "הישות ןרקח וצ
 --1824 טריפ) (0650010046 67 |ג06מ טרעס

 ענייז ןטעיניװ ךיז ןעניפעג ךוא ;6
 גנוצעזרעּביא רעשטייד סרעסָאזנעטָא ןיא
 ?צלוז) "רתסא תלגמ לע ינש םוגרּתז וצ
 רעכַאּבצלװז רעד וצ ןוא (1820 ,ךַאּב
 2עג ןייז ןיא ,(1826) עּבַאגסיוא = רוזחמ
 סלַא ן--ה רעסָאזנעטָא טנכײצַאּב עטכיש
 :עגטימ ךס ַא טָאה רעכלעוו ,דגיירפ ןייז
 עקיזָאד סָאד ןטײרּפשרַאפ וצ ןפלָאה
 רעדח :םיא ןגעוו בגא טגָאז ןוא ,קרעוו
 טָאה רעלטסניק רעלופטנעלַאט רעקיזָאד
 יש ןפָאש וצ הדמתה ךס ַא טדנעװעגנָא
 זיא יצ ,"טעּברַא עלופקַאמשעג ןֹוא ענ
 ?סיֹורַא םעד ,ץרעה .י טימ שיטנעדיא .ה
 :רעכיּב=ךַאפ עשטייד יד ןופ רעבעג
 1 6116 1001516ז 2טזג זמ 1110-

 ןא646 408 96- ןוא ס16 2211 טיש.
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 ,ףַארגָאיּב ןייז טָאה סָאד--,(1805 ,גרעּב
 :עג טינ ,ןייטשנעװעל דלָאּפָאעל ר"ד
 יד ןופ רענייא זיא .ה -- .ןייגרעד טנעק
 :עגרעטנוא רעד ןופ רעייטשרָאפ עטצעל
 ' רעשידיי רענעגנַאג
 ?עג ַא ןופ רעסַאפרַאפ רעד--דנַאלשטייד
 רעדָא רּתסאע ט"א ליּפש?םירוּכ ןטמַארג
 עזָאּפ ענייא .דנעגוט עטנזָאלעּב איד

 טָאה רע סָאװ ,"טרַאדנמ רעשטייד
 יד) 1828 טריפ ןיא ןּבעגעגסױרַא !

 סָאד ,(ה"ּפקּת ןושח טריטַאד זיא המדקה
 ,טרעוו ןשירעלטסניק ןייק טינ טָאה קיטש
 זעד טרָאװרָאפװ ןשטייד םעד ןיא ןוא
 ,לצנתמ ךיז ןיײלַא .ה זיא "זרעסַאפרעפ
 -גנירעג וצ טזיא ןעכקרעוו זעזעידז זַא
 יא סלֵא רונח סע טָאה רע ןוא "גיגיפ
 ריפ גנוטלַאהרעטנוא  עדנעגיטסולעב ענ
 זַאד ךרוד רונ דנוא ,עטעטגַארטעּב ךימ
 ףימ עדניירפ רעניימ ןעטטיּב עדנעגנירד
 :רעביא וצ עקקורד םעד ןע ,סָאלשטנע
 ן"ןעּבעג

 :יךיי רעד ןופ ןּברוחל רכז סלַא שיטס
 ןופ ,דנַאלשטיײד ןיא רוטַארעטיל רעש
 רעכיג זיא סָאװ ,רוטַארעטיל ןימ םעד

 יד ןיא שידיי ןופ טעטיזָאירוק יד ןסיוא |
 ,עטרעלקעגפיוא טשרמולּכ יד ןופ ןגיוא
 סָאד רעדייא ,עטרילימיסַא:ךַארּפש יד ןופ
 ,ןפַאש עשירַארעטיל עתמאי
 ןלַאיװירט ץנַאג טּפָא ,ןכעלמיטסקלָאפ
 ?עטביא ַא עידעמָאק ס -- ה טָאה רָאמוה

 ָצגַא ןיא ןוא ןשיטסירָאלקלָאפ ַא סער
 ,ןשירָאטסיה:רוטלוק ַא ךיוא--סָאמ רעסיוװ
 ןעמזינַארכַאנַא יד ךרוד קידנעלגיּפשּפָא/

 :יישרע עכנַאמ ליּפש:שורושחא םעד ןופ
 :שטייד ןיא ןּבעל ןשידיי םעד ןופ ןעגנונ
 ןיא טרפּב ;ה"רי 414 ּבײהנָא דנַאל
 יב םעד ןופ לָאמקנעד סלַא קיטכיוו יז
 רעד ,טריפ ןופ לעיצעּפס ,שידיי ןשירע
 רעשידי רעבושח רעטלַא רעקיָאד

 ןיא רוטַארעטיל
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 עקינייא ןופ "גנַאהנַאװ ַא טימ (טפירש | :שידיי

 לד דנוא/

 ?ירעטקַארַאכ רעּבָא ןיא סע

 .ףיא טימ

 11 ,"עיגָאלָאט

 ריא טימ דנַאלשטיײד = םורד ןיא הליהק
 ֹזַא טיג .ה סָאװ ,טקעלַאיד ןשיפיצעּפס
 ןיא טָאה לקרעװ סָאד ,רעּביא יירטעג
 יַאֹּב ןיא סע עכלעװ רַאפ ,ןזיירק יד

 =עגַא טַאהעג סיוא טזייוו ,ןעוועג טמיטש |

 עטייווצ ַא טּבעלרעד ןוא גלָאפרע ןסִיװ
 ,טריפ ,רעפרָאדסוג .ּב .ס ג"פ) עגַאלפיוא

 :שטייט:רעּבײװ ןיא ,128 זיז

 גורתא זַאדח יו ,ס--ה םיריש ערענעלק
 ץרעק כ"וי איד ,"ענָארטיצ

  ףעיל זַאדװ ,"עלצרעק הֹּכונח סַאד דנוא
 .פ עקקָאלג רעד ךַאנ ,הצמ רעד ןָאפ
 .=ַאּברעדנואו ,ערהַאװ ענייאק ,"רעלליש
 ךיז איד ,עטכישעג עמַאזטלעז דנוא ער
 שדוק הליהק רעד ןיא ןעגַארטעגוצ טָאה

 .ַאּפ עקיטומטוג ַא ןוא יא"ּת תנשּב זמרַאװ |
 / ָאק ועד טערקעדח עוָארּפ ןיא עידָאר
 .סָאד -- "עטכָאנ רדס ןעדייּב רעד !גינ
 ?סקלָאפ רעד ןופ טסײג ןיא בור
 רעקיזָאד רעד ןופ .עריטַאס רעכעלמיט
 רעטריפז רעד ןופ עּבַאגסױא רעטייווצ
 =עג ןטנעמגַארפ ערעסערג טָאה "הליגמ
 אט+ יד ןיא דלַאװנורג ,מ ר"ד טכַארּב
 "ןופ ןעגנוקרעמַאּב טימ ,1913 ,4640260

 - ,ןייטשנעוװעל ר"ד
 גָאלאטַאק ,רעדיינשנייטש ימ 146 ,בקעײןּב

 קעטָאילּביּב רעד ןיא רעכיּב עשיעיּבעה יד ןופ

 .ףלָאּפָאאעל ר"ד 286 .ז ,םּועזומ שיטירג ןופ

 ןרי יד ןופ עטכישעג רעד וצ, ,ןייטשנעװעל

 .ןגוזסטס 46 186.14 ןיא ,,ס רעט*2 ,"טריפ ןיא
 {612/1501804 (16961900211/ .,ז 111 ,ש111 ,4100219

 / י8004ז116 364 (0680010046 טמ6 10155605021211 668 ןוג-|

 ינֵא  ,ןיסַאּב .מ 1504 ,242 ז"ז ,1904 ,66מזמפ

 זיּב ןָאסלעדנעמ ןופ , ,ןעוייר ,ז

 2 | ,1 ,"עלעדנעמ

 --- 1891 טבש 'ח) ריאמ ץרעה
 ..בול ,עקנעימַאק ןיא ,ּבעג- (= |

 :ידיסח רעקידסחוימ ַא ןיא ,טנגעג רעניל

 ;יא יר ,עדייזרעטלע ןייז) עילימַאפ רעש
 ="א ,ענשטָאּפַָא ןיא בר ,ףירח עלעשט
 .,ףיוה רעקצָאק ןופ םיברוקמ יד ןופ רענ
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 לואש 'ר ןֹופ סוחי ןייז טריפעג טָאה |
 ,םעדָאר ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ,(להֵאוװ
 גנערטש ַא ןיא ,טחוש זיא רעטָאפ ןייז ואוו
 ךָאנ ןענייז סע ואוו ,הביבס רעשידיסח
 ןטלַא ןופ תונורכז עלַא ןעוועג קידעּבעל
 ,ןריי:עטוג עסיורג ערעדנַא ןוא רעקצָאק
 "שודקה דיי רעד ,עכסישּפמ םנוּב 'ר יװ
 :צָאקװ ןיא טגרעלעג רָאי 20 זיּב ,דנַא .א
 .גָאגנָא ךיז ,שררמ:תיּב ןוא "לּביטש רעק
 ינקוח יד ןופ תוישעמ רועיש ַא ןָא טרעה
 ;ידיסח יד טימ ךיז טנעײלעגנָא ,"קצָאק
 ;עגנָא ןיילַא ןוא ןטכישעגרעדנואוו עש
 ןשידיסח ןופ תוישעמ ןּביירש וצ ןּביױה
 טימ טנעקַאּב ךיוא ךיז הקיּתשּב - ,רבע
 2ַאּבַא רַאפ ;רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 191ג ףוס זיא רעכלעװ ,ע"ש ייּב ךוז
 ,גנוזעלרָאפ ַא ףיוא םעדָאר ןיא ןעוועג
 ;םיוא "הקירזח רַאפ אחומ סיוא ,ה טָאה
 ;ײװ ןוא לּביטש ןיא ןעמוק וצ טרעהעג
 1922 טניז ,שרדמ-תיּב ןיא טנרעלעג רעט
 ןיא ךעלהשעמ ליפ רעייז טכעלטנפערַאּפ
 ,"טַאלּבעגַאטח ,"טַאלּבסקלָאפח רעזדָאל יד
 ףענליווש ,"טַאלּבגָאטע רעגרעּבמעל ןיא
 יטַאלּבעגַאט ןעשידויח רעקרָאיוינ ,"גָאט
 :ייצרעד- ,ןלעװַאנ ךיוא ןּבירשעג .,דנַא ,א
 רעװעשרַאװ יד ןיא ןציקס ןֹוא ןעגנול
 .ײנװ רעזדָאל ןיא ,ןעגנוטייצ עכעלגעט
 ,ײצ ַא טכעלטנפערַאפ "טַאלּבסקלָאפ םע
 .,ײדגורגּפָא ןיא ןַאמָאר:סגנוט

 (1892--18.,,) ּבײל-קחצי רעצרעה
 רע ואוו ,גרעּבמעל ןיא טּבעלעג טָאה
 ךוא לינשמ סלַא טנַאקַאּב ןעװעג זיא
 ןוא רעשיערבעה רעד ןופ רעּבָאהּביל
 ךילגטימ ַא ןעוועג ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ןוא "לארשי רמושח ןייארַאפ םעד ןופ
 ;רָא-טנייארַאפ םעד ןופ רעטעּברַאטימ ַא
 טָאה .לטיט ןקיבלעז םעד רעטנוא ןַאג
 ;ץגרעּביא טיט ןייז רַאפ רָאי רָאּפַא
 וצוקח עמעָאּפ סג'לי שידײ ףיוא סצעז
 רעד וצ טָאה ןָאדרָאג ןוא ,"דוי לש

 שרעה -- רעצרעה -- ץרעה
14 

 ,ןזרעפ עכעלטע ןּבירשעג גנוצעזרעּביא|
 ,רַאפ טיב ויא גנוצעֹורעּביא יד רעּבָא
  .ןרָאװעג טכעלטנפע

 י לש ונמוי 120 ,"דיגמה, ןיא גָאלָארקעג
 ,אפּפיל ,ד ,ה ;23 ז ,'ב "רבעה, ,ןָאדרָאג .ל
 ,175  ,"ריּכזמה ףסאק

 -- 1883 םורַא) ,ז ןויצנּב שרעה
 .ןַאמּבילחסּפ ןופ רעדורּב ( |

 - טנַאװעגסױא ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ .ה
 ,עקירפַא:םורד ,גרוּבסענַאהָאי ןייק טרעד
 :ָאק וצ ןּבױהעגנָא טָאה רע ןענַאװ ןופ
 ;עג סָאװ:רָאנ רעד ןיא ןרידנָאּפסערָאק
 גנוטײצ רעשידי רעטשרע רעטעדנירג
 ,ב"טפ ,"דגיירפ רעדא ,דנַאלסור יא
 :ץועגנָא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע
 ;סנַארט ןיא ןטסילַאגרושז עשידיי עטסנע
 ר"א "בכוּכהז ןיא טקילײטַאּב ךיז ,לַאװ
 / .שיירפ רעשידיאז רעד ןיא ,ּביורט ,ז ןופ
 ,ציוועל .ּב ןופ ר"א ,1904 ,"עסערּפ רעי
 ;ןטש טָאה סָאװ ,רעערּבעה ןטוגַא) יק
 ,ױעטנוא ןכָאנ ןוא ,ץייווש ןיא טריד
 :עגייא םעד ןיא ,גנוטייצ ןייז ןופ גנַאג
 ,דנַאלסור ןייק ןרָאפעגּפָא ,ךָאנ רָאי םענ
 תעשּב ,(ןּברָאטשעג ןכיגניא ויא רע ואוו
 .רַאּפ ןשינַאקירפַא;םורד םוצ ןלַאװ יד
 עשידיא ידח יא 1907 ףוס טנעמַאל
 ןופ ר"א ןרָאװעג טיינַאּב "עסערּפ עיירפ
 עכעלטע ןוױלּב ןעננַאגעג זיא ןוא .ה
 ןבױהעגנָא .ה טָאה 1909 25/ .כָאװ
 טשרעוצ "ןהָאּפ עשידוי ידח ןּבעגוצסױרַא
 טניז ןוא טסיזמוא ןוא ךעלטַאנָאמ:ּבלַאה
 עשידוי רַאפ טַאלּבנעכָאװײ סלַא 0
 .ןוא ללכּב אקירפַא:דיז ןיא ןעסערעטניא|
 יַפָא סלַא ןוא "טרפּב לַאַאװסנַארט ןיא
 רעשיטסיניצ רעד ןופ ןַאגרָא | ןלעיצ
 2// :עקירּפַא + םורד ןיא עיצַארעדעפ
 :נַאגעגסױרַא יז זיא 1913 1/שוו -- 2
 ןכָאװ עכעלטע ךָאנרעד ,ךעלגעט ןעג'

 ףיז טָאה יז ויִּב ,ךעלטנכעוו = ּבלַאה
 טָאה ןַאד טניז ,טלעטשעגּפָא 22/וו
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 ?יערּבעה רעד ןיא/
 "יו ,עסערּפ רעש |

 2בעה;/ ,"הריפצהמ

 - גַאנרושז רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז .ה
 ןּבעגעגּפָא ךיז ןוא טייקיטעט רעשיטסיל
 | ,טעּברַא רעשיטסינויצ רעד |

 ,6 ,"טרָאװ עײנ סָאד , ןיא ,ץיוועלעדוי ,ש .י

 יטז--ש

 = 250 ןאמבול- =ומּפ שרעה
 ,עשומָאּפ ףיָאד ןיא ,ּבעג (

 ,רעטָאּפ ןייז .עטיל ,טקירטסיד רעלוװַאש -
 | רעסייה ַא ןוא ליּכשמ ַא דיי ַא ,דוד:ריאמ

 טָאה ,ןויצ:בבוח
 טקילײיטַאּב ךיז

 ייץילמהז ,"דיגמהז

 ןיא ןוא ,א:א "יר
 ,עקירפַא - םורד
 טָאה רע ןיהואוו
 .:גַאװעגסױא ןטפעשעג עטכעלש בילוצ

 . ,עילימַאפ רעצנַאג רעד טימ טעמּכ טרעד

 קנַאדַא אמּתסמ ,שידי ךיוא ןּבירשעֶג
 ןעגנַאגעג רָאי 6 וצ .ה ןויצנּב ןוז ןייז
 =יינש .ּב .מ סָאװ ,ןקותמ*רדח םעד ןיא
 ,לווַאש ןיא ןטלַאה ועג ןַאד טָאה (עז) רעד

 ;שִיערּבעה טנרעלעגסיוא ךעלדנירג ןוא
 :רַאפ טָאה רעטָאפ ןייז ןעוו ,95--1
 :םורד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טכַארּב
 ךמלמ ַא ייּב טסעק ףיוא ןעוועג ,עקירפַא
 ,דומלּת טימ ןּבעגעגּפָא ךיז טּפיוהרעד ןוא
 ףיש ם"רהמ ,תופסות טימ סע טנרעלעג
 ,יוליע םענעטלעז ַא רַאפ טמשעג ,המודּכו

 :יל עשיערּבעה יד טנעיילעג קיטייצכיילג -
 שיסור טנרעלעג לסיּב ַא ןוא רוטַארעט
 :ָאפ ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ ,ןוּבשח ןוא
 ,עשרַאװ ןייק ןגױצרעּבירַא ךיז רעט
 ,דומלּת טנרעלעג רָאי רָאּפ ַא ךָאנ ואוו
 ןופ סַאלק ןט:6 ןיא ןעמוקעגנָא 0
 ,עיזַאנמיג רעשיגָאלָאליפ רעשילָאק רעד
 ?עמ רענעדלָאג ַא טימ טקידנעעג יז 1903
 ?יצילָאּפ רעטנוא ןענַאטשעג םגה ,ליַאד

 + שרעה

 | ,טעטיסרעווינוא רעווענעשז
 .סעיצקעל טעטלוקַאפ םעד ףיוא טנעיילעג

 8160 ר

 ןסָאלשעגסױא טינ ריש ןוא טכיזפיוא
 ?עלמוא םעד ןיא לײטנָא ןרַאפ) ןרָאװעג
 ןופ שזעינָארָאװ ןיא רָאפנעמַאזוצ ןלַאג
 יד ןופ דנַאּברַאפ ןשידנעלסורלַאװ םעד
 =וטש טייצ רָאי ַא ןַאד ,("רעליש עשידיי
  +=וא רעװעשרַאװ ןיא קיטַאמעטַאמ טריד
 ןיא ןעמונעג לײטנָא ואוו ,טעטיסרעווינ |

 :יייצילָאּפ רעד ּבילוצ ,קיירטשנטנעדוטס
 | טעטיסרעווינוא/ ןיא ערעפסָאמטַא רעש

 םעד טקידנעעג 1908 ,ץייווש ןייק קעװַא

 ךופ טעטלוקַאפ ןכעלטּפַאשנסױװ:לַאיצָאס

 .1909 טניז

 טמיטשַאּב 1915 ,טנעצָאד:טַאװירּפ סלַא

 רערַאנידרָא סלַא 1921 ןוא קיטסיטַאטס

 +יסרעווינוא רעווענעשז ןופ רָאטעּפָארּפ
 רעד ןיא רָאי 20 ןיֹוש םורַא:ױזַא ;טעט

 :לעזעג ןשידיי םעד ןופ טייוו ,דמערפ
 גָצלַא ךיז ןכלעוו טימ ,ןּבעל ןעלטּפַאש
 .ףיוא .ןדנוּברַאפ ךעלרעניא טליפעג לָאמ
 ?טלעוו רעכעלטּפַאשנסיװ = לַאיצָאס ןייז

 :ריוו עקידנרידיצעד ַא ןּבָאה גנומענַאּב |

 ,סקרַאמ לרַאק ןופ קרעוו יד טַאהעג גנוק
 ' .ַאטס ןשיגלעּב םעד ןופ ןטפירש יד ךיוא
 ?יטעט עשירַארעטיל--.עלטעק רעקיטסיט
 .ינויצ : שימעלָאּפ ַא טימ ןּבױהעגנָא טייק
 ?בעה ןיא ןקיצנייא םעד) ?קיטרַא ןשיטס
 - ןשייערּבעה:שיסקָאדָאטרָא םעד ןגעק !שִיער
 .,"הריפיצהו) סָאלטַא .רזעילא רעקיטירק
  דנַאהּפָא ןַא טימ ןַאד ,(1899 .גנילירפ-

 - =רַארגַא םעד ןגעוו שיזיוצנַארפ ןיא גנול
 רָאי סָאד ;1906 ,דנַאלסור ןיא סיזירק
 ,שידיי ןיא ןקורד ךיוא ךיז ןּבױהעגנָא
 םעד--"גנוטיײצסקלָאפח רענליוו רעד ןיא
 =לעמרָאפ ןכלעוו וצ ,?דנוּבק ןופ ןַאגרַא
 םגה ,עווענעשז ןיא 1905 ןענַאטשעגוצ

 ךָאנ ןעגנורירַאּב ןיא םיא טימ ןעוועג
 =ַאּב ךיז יו םעדכָאנ ,טסיזַאנמיג סלַא

 .גנוקריוו .רעשיטסינויצ רעד ןופ טיירפ |
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 :ינויצ יד טזָאלרַאפ ןוא םייה רעד ןופ
 טרעהעגנָא עכלעוווצ ,ךעלזיירק עשיטס
  =וּפ ןייז זיא ןַאד ןופ ,רָאי 19.-18 זיּב

 2רַאֿפ שידיי ןיא .טייקיטעט עשיטסיציל

 ןכלעוו ןיא ,"דנוּבח ןטימ טּפיוהרעד ןדנוּב
 :ַאנָאיצַאנרעטניא םוצ טרעהעג טָאה רע
 :עג טינ לָאמנײק םגה ,לגילפ ןשיטסיל
 עשיפיצעפס יד וצ קיטליגכײלג ןעוו
 ךיז ,ןּבעל ןשידיי םעד ןופ ןעמעלּבָארּפ
 עלַארטנעצ עלַא ןיא טעמּכ טקילײטַאּב
 ןעוועג ,1906 טניז "דנוּבז ןופ ןּבַאגסױא
 יד ןופ עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ
 ןיא לַאגעל ןּבעגעגסױרַא ,ּב"מז עשידנוּב -

 ,א "ןעגַארפ:טײצ ,"טייצ עיינז) ענליוו
 "טייצ/ רעכעלטנכעו רעד ןופ ,(.דנַא
 טכַארּברַאּפ 1913 טָאה .ה ואוו ,ּב"טּפ ןיא
 ?רַא עשיטסיצילּבוּפ טקורדעג ,םישדח 4
 :עלח ,"גנוטײצסקלַאפװ רעד ןיא ןעלקיט
 ,המחלמ רעד ךָאנ ןוא רַאפ "ןעגַארפסנעג
  ,ןּבַאגסױא עשידנוּב עקילעפוצ ,דנַא .א
 עשידיי:שילוּפ יד טּפיוהרעד קידנרירַאּב
 ?רַאפ ןופ רענגעל ַא ןעוועג) ןעגנויצַאּב
 ?יַאּב:רטנַאק ַא ןגעק ,לשמל ,יײז ןפרַאש
 ?ַארגימע רעשידיי ןופ ןגָארפ יד ,(טָאק
 ,עגַארפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד ,עיצ
 יד ,דנַאלסור ןיא ּפמַאק ןשיטילָאּפ םעד
 עּפָארייא:ברעמ ןיא גנוגעווַאּב עלַאיצַאס
 ?פיֹוא רָאּפ ַא ךיוא ןרעהעג םיא ,וו"זַאא
 טקורדעג 1912 טניז ,"דנוּפז ןופ ןפור
 . יטפנוקוצפ רעד ןיא ןעלקיטרַא ייר ַא ךיוא
 :ימיא ןוא עיצַארגימע רעשידיי רעּביא
 ןעמעלּבָארּפ ענײמעגלַא רעפיא ,,עיצַארג

 גנֹוגעווַאּב = רעטעּברַא רעשידיי רעד ןופ
 ,ןגָארפ עלַאנָאיצַאנרעטניא ,דנַאלסור ןיא |

 יא ,המחלמ רעד ךרוד ענעפורעגסיורַא
 ןיא גנורעקלעפַאּב רעׂשידי רעד רעּב
 ?רַאּפ ןעלקיטרַא עכעלטע .,וו"זַאא ןליוּפ
 ?ײברַא רעשידיא? רעד ןיא טכעלטנפע
 סָאדװ ,סקַאז ,ש .א ןופ ר"א "טלעוו רעט
 ?1עגרַא ,יקסניּפ דוד ןופ ?טרָאװ עיירפ

 :ָאס/ .רעװעקָארק ,ײדרַאגנַאװַאז רעניט
 ןופ ,המחלמ תעׁשֹּב ,"טַארקַאמעד:לַאיצ
 טימ ןעמַאזוצ 1917 גנילירפ זיּב 1916 ףוס
 ?סױרַא ןָאסמיכָאנ ר"ד ןוא ןרָאהניײא דוד
 2עלטנכעווייווצ ַא עווענעשז ןיא ןּבעגעג
 +יטש עיירפ ידי טפירשטייצ עשידיי עכ
 :ַאמ?טֿנַאה ןיילק ַא טיֿמ טקורדעג) "עמ
 רעשידיי ןיא לגנַאמ סיוא ןוא לדניש |

 ,(זייוומידומע .עקיצנייא טצעזעג טפירש
 םעדכָאנ ןעגנַאגעגרעטנוא זיא עכלעוו
 רעטעּברַא עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד יו
 עּפָארײא-ברעמ ןיא ץנעגיליטניא ןוא
 ףךיז עיצולָאװער = ץרעמ .רעד ךָאנ ןּבָאה
 ?סור ןיק טרעקעגקירוצ סלייטנטסיימ
 :רַאפ ןּבַאגסױא ערעדנוזַאּב ןיא -- ,דנַאל
 יד/ ג"פ ןיא שידיי ןיא -- טכעלטנפע
 :עּב עוויטַארעּפָאָאק ידז :ענליװ ,"טלעוו
 2רעדעפ ןקידנעטש ןייז רעטנוא ,"גנוגעוו
 יד/ ;(72 ז"ז ,1911) ןַאמּביל .ּפ ןעמָאנ
 ?נעגייא ,סיורג רה א--עיצַארגימע עשידיא
 =וגער ןוא גנוטיידעב ,תוּבס ,טײקגיטרַא
 2ַאיד 7 ןוא ןעלעּבַאט 37 טימ ,גנוריל
 גנוטעּברַאַאּב ַא --(260 זײז ,1913) "ןעמַארג
 שיזיוצנַארפ ןיא טעּברַא-רָאטקָאד ןייז ןופ
 | טניורקעג ,16 ןט1 סזזגח+ 6'ג)סז6" נג

 טימ טעטיסרעווינוא רעווענעשז םעד ןופ
 רעכעלשטנעמ רעד רַאפ עימערט רעד
 .:עגסױרַא טָאה קרעװ סָאד .; עיפַארגָאעג
 :גַאג רעד ןיא סערעטניא ןסיורג ַא ןפור
 יוּפ יד ןוא ,עסערּפ רעשִיעּפָארײא רעצ
 עג וליפא םיא ןּבָאה ןעגנוטייצ עשיל
 זיא סע ;ןןעלקיטרַא:טייל ייר ַא טעמדיוו
 ןיא ןרָאװעג טרירעפערעגרעּביא ךיוא
 עכעלטנכעוו יד ןיא ןעלקיטרַא עירעס ַא/

 ---.1912 עשרַאװ ,"דניירפק םֹוצ סעגַאלייּב

 ןופ עיצקַאדער רעד ןּופ דילגטימ ןעוועג
 ן צטסקא181 1011 ןֹוא ססטאהאאה םצע 4

 ןשידנעלסיוא ןופ ןּבעגעגסױרַא ,,חמסנסאמ
 ּרוֲאּפ עווענעשז ןיא "דנוּבא ןופ טעטימָאק
 :ָאק המחלמ רעד ךָאנ ,עיצולָאװער רעד
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 געט עשיסור יד ןיא ךיוא טרידנַאּפסער
 ,תצח ןוא םסתח 2006וא ןעגנוטייצ עכעל

 ַא ,עגיל:רעקלעפ רעד ןגעו טּפיוהרעד
 םעד ןיא ליײטנָא ןעמונעג טייצ עסיוועג
 015624 .ס .ּפ ,ּפ יד ןופ ןַאגרָא רענליוו
 +רַא עכעלטפַאשנסיװ ענייז- ,(08---1907)
 ?ָאס ,ןצנַאניפ ,עיצַארגימע:ןעיורפ) ןטעּב
 . ןיא טקורדעג ןענייז (ןעמעלּבָארּפ עלַאיצ
 ןוא רענַאזָאל ,רעווענעשז ןיא ,שיזיֹוצנַארפ
 ןענָאמרעד וצ) ןטפירשטייצ רעזירַאּפ
 :ברעטש רעד רעּביא גנולדנַאהּפָא ןייז זיא
 עלַארטײנ יד ןיא טייצ:המחלמ טייקכעל
 28606604 646 1134 ןיא ,רעדנעל

 :ַאּב ייר ַא ןיא ןוא (410021 (0606טס8
 :לצעּפס עכלעוו ןופ ,ןּבַאגסױא ערעדנוז
  רושָארּב יד תוכייש ַא טָאה ןדיי וצ לע
 201026019006 ןע1 6+ 6

  ענייז ןופ .1918 עווענעשז ,,טס1002197

 :לעּב ,גרעּבמולּב .ה :ןעמינָאדװעסּפ
 (.ג רעדָא) .ּפ ,רעדעפ .א ,.ל ,ּפ ,תומולח

 2ור ןיא) סוקימעדַאקַא ןֹוא יקסנַאמעל
 יש .ל ןוא יקסלעװַאש רימָאּבול ,(שיס
 עשרַאװ ןיא ןעוועג 1907--.(שיליוּפ ןיא)
 עיצקעס ירעשידיי רעד ןופ רעיײטשרָאפ
 ,"ןעמעלַא רַאפ טעטיסרעווינוא? םעד ןיא
 ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ
 עשידנעלסיוא יד ןופ ,ּב .צ ןופ ,"דנוּבץ
 ?סיוא ןופ ןוא סעיצַאזינַאגרַא עשידנוּב
 2ַאיציניא ,"דנוּבז ןופ טעטימָאק ןשידנעל
 :סױרַא רעסיורג רעטצעל רעד ןופ רָאט
 -- המחלמרעד רַאפ "דנוּבק ןופ גנוטערט
 ?ײּב םעד ןגעק קיירטש םענײמעגלַא םעד
 ןופ רעיײטשרָאפ ,1913 סעצָארּפ?סיל
 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא "דנוּבח
 2יצ ןיא ץנערעפנָאק רעשיטסילַאיצָאס
 ןיא רעגנוה םעד תעשּב ,1915 דלַאװרעמ
 ןיא טפירשטַײצ ַא טריטקַאדער דנַאלסור
 ?ניִגַא ןפַאש וצ 1 !ג/0/מס שיזיוצנַארפ
 עיצקַאספליה רעד רַאפ גנומיטש עקיטס
 ןופ רעציזרָאפ .עקידנרעגנוה יד תבוטל
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 תבוטל עװװענעשז ןיא טעטימָאק םעד
 ןליוּפ ןיא לוש רעכעלטלעוו:שידיי רעד
 רַאפ טעּברַא רעד וצ טנעָאנ טייטש ןוא
 ,טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי םעד

 ּב"כ) לאומש-םהרבא גרעּבשרעה
 ?לָאק ןיא .ּבעג ( ---ט"ירּת תבט
 :יסיירּפ רעד ייּב ,טנגעג רעשזמָאל ,ענ
 - ,החּפשמ רעקידסחוימ ַא ןיא ,ץענערג רעש
 =לָאק םעד ןהּכ ּבייל 'ר ןופ לקינייארוא ַא
 :עג ןגיוגרעד ןָא רָאי 5 ןופ ,בר רענ
 ןיא םישרדמ:יּתּב ןוא םירדח ןיא ןרָאװ
 ןעװעג זיא רעטָאפ ןייז ואוו ,עשרַאװ
  ?קַאּבַאט רעסיורג רעד ןופ רעטלַאװרַאפ
 ץבעי ןַאמסוז רעטעפ ןייז ןופ קירּבַאפ
 יא ,(ץבעי ףלָאװ:באז ןופ רעטָאפ םעד)
 ןוא םיריבג עטסנעעזעגנָא יד ןּופ םענ

 סעצכעי ןופ הביבס יד ,ןליֹוּפ ןיא םידמול
 ןיא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,ףיוה ןסיורג
 טימ ,לַאטרַאװק ןרעדנוזַאּב ַא עשרַאװ

 .=לעטשעגנָא עליפ יד טימ קירּבַאפ רעד
 טימ ,שרדמ:תיּב םענעגייא םעד טימ ,עט

 ?ער ןשיסקָאדָאטרָא ןגנערטש ןצנַאג סעד
 ןוא םידמול יד ןיז סעצבעי טימ ,םישז
 ;ריװ עסיורג ַא טַאהעג טָאה ,םיליּכשמ
 טָאה ךנּת ןוא שיערּבעה .ה ףיוא גנוק
 ןכַארּפש עדמערפ יד ,ןײלַא טנרעלעג רע
 2וצ קיסיילפ ךיז ,רערעל עטַאװירּפ ייּב
 :ַארעטיל רעשיערּבעה רעד וצ טּפַאכעג
 וצ ,עיפָאסַאליפ רעשטייד רעד וצ ,רוט
 :סירטעלעּב רעשיליוּפ ןוא רעשיסור רעד
 ןופ ּפיט םעד וצ טעדליּבעגסױא ךיז ןוא קיט
 ןטסנרע ַא ןופ ליּכשמ ןשִיערּבעה ןטלַא ןַא
 :רַאפ טינ רעשיטָאַאכ ַא טימ רעטקַארַאכ
 ,גנודליפ רעשיטַאמעטסיס רעטקידנע

  ,קָאטסילַאיּב ןיק טַאהעג הנותח 0

 :יורג רעד רעּבָא ,טנַאקירּבַאפ ַא ןרָאװעג
 עשזנַארּב:ליטסקעט רעד ןיא סיזירק רעס
 ןופ טקנעװשעגּפָארַא טָאה סָאװ ,9
 רעקָאטסילַאיּב עשידִיי עלַא טעמּכ ץַאלּפ
 .,טרינַיור םיא בכיוא טָאה ,ןטנַאקירּבַאפ
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 ןרָאװעג זיא רעװעילהָאמ לאומש 'ר טניז
 ;עג .ה זיא ,(1883) קָאטסילַאיּב ןיא בר
 עיצַאטיגַא ןייז ןיא רעפלעהטימ ןייז ןעוו
 ,סארוק:לוק יד ןּבירשעג ,ןויצ תּביִח רַאפ
 יד ןסילש ןכָאנ .סעיצנעדנַאּפסערָאק
 טכַארּברַאפ ואוו ,י"א טכוזַאּב קירּבַאפ
 .רַאפ ןקורדנייֵא ענייז ןוא םישדח 8
 טּפשמװ קרעװ ענייז ןיא טכעלטנפע
 ,טנלױו) "לארשי ץראב שדהחה בֹושיה
 "ףרזמה ץראּבײ ןוא ,(187 ז"ז ,א'סרּת
 ,ע"רּת "ןמזהז םוצ הפסוה סלַא .ּב 2)
 ה"סרּת -- ,ג"סרּת ןופ ךשמ ןיא ,(525 זיז
 ַא ,פ"א ךיוא ,"הריפצהח ןיא טקורדעג
 --"לארשי לעפי המח קירּבור ערעדנוזַאּב
 עגַאל רעשימַאנַאקע?שיטילַאּפ רעד ןגעוו
 ןיא ,רחוס ןוא טנַאקירּבַאפ ןשידיי ןופ
 םיסופטז -- ג"סרּת "ףסאמהו סווָאלָאקָאס
 .גטעּברַא ."םינושארה ןויצ יבבוח ינקסעמ
 ןגעװ שִיערּבעה ןיא קרעװַא ףיוא קיד
 :עט רעכעלטּפַאשנסיװ רענרעדָאמ רעד
 ,עירטסודניא = ליטסקעט רעד ןופ עירָא
 ;ןסיװ ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ,ה זיא
 .ידיי רעד ןגעװ ןעגנושרָאפ עכעלטּפַאש
 עטלַא יד ןיא עירטסודניא:ליטסקעט רעש
 גנושרָאפ רעד וצ ןעמוקעג ןוא ןכָאּפע
 :עג:ןסַאר ןוא:רוטלוק רעשידיי רעד ןופ
 ןיִּב טײצ עטסטלערוא יד טניז עטכיש
 ןכלעװ ףיוא ,דומלּת ןופ המיתח רעד
 סיורג ַא קיטרַאפ ןיוש טָאה רע טיּבעג
 ןכלעוו ןופ ,ןגיוּבקורד 200 רעּביא קרעוו
 ןיא טכעלטנפערַאפ ןעלטיפַאקיעּבָארּפ
 הקיּתוילּביּבז סרודגיבא-ןּב ,ט"סרּת "םדקהח
 ,"הפוקתה ,'ב "דיתעהח ,א"ערּת ,"הלודגה
  ,"ריבדהא ,ּב"כ ,ג"י ביי ,ח ,|
 תוברתה ייחװ קרעװ ןייז ןופ .דנַא א
 זיא "דומלּתהו הנשמה תפוקתּב לאיושיב
 זיולב סױרַא עלייוורעד םרָאפכוּב .ןיא
 ג"פ) "גראה תישעּתו גראהפ .ּב 1 רעד
 ןטעּברַא ס -- ה ,(ּב"ּפרּת ,לּביטש .י .א
 ;עכרַא רעשידיי רעד ןופ טיּבעג ןפיוא

 ,בלעז עײנ ץנַאג ףיוא ןענייז עיגָאלָא
 ַא רָאג ןּבָאה ןֹוא תודוסי עקידנעטש
 ,לארשי תמכח רעד רַאפ טרעװ ןסיורג
 .ןייק קידנּבָאה טינ ,ה טָאה שידיי ןיא
 .ןבירשעג טינ רעכיּב ןייק ,רעגעלרַאפ
 :געט ַא ןּבעגעגסױרַא רע טָאה 143
 :ַאט רעקַאטסילַאיּבװ ט"א גנוטייצ עכעל
 עטשרע יד ןּבָאה סע ואװ ,'טַאלּבעג
 ןד ןוא שטייט השמ טעּברַאעגטימ טייצ
 ןײלַא .ה טָאה ןַאד ןוא שטיװָאנַאלּפַאק
 ;יצ יד טריטקַאדער ןוא ןּבירשעג ןיוש
 טייצ ןופ ךיוא ךיז טקילײטַאּב רע ,גנוט
  עײג סָאדו סנַאלּפַאק .ּפ ןיא טײצ וצ
 סלַא 1924 א"צ טָאה רע ואװ ,"ןּבעל
 ןבעגעג ןיקסווָאלטישז .ח ר"ד רעפטנע
 תיצמּת םעד ןעלקיטרַא עירעסַא ןיא
 קיטעט ,קיטירקלּביּב רעיײנ רעד - ןופ
 טימ ,רעוטיללּכ סלַא קָאטסילַאיּב ןיא
 :עג קירוצ רָאי קיסיירד ןוא עכעלטע
 ןשטיוװָאנַאזַאכ ר"ד טימ ןעמַאזוצ טעדנירג
 סעיצקעל טנעיילעג ואוו ,"הרֹוּת הרבחז ַא
 ?טלעוו עשידיי ,עטכישעג עשידיי רעּביא
 רָאי 7 עטצעל יד ;שרדמ ,גנוסַאפפיוא
 ןוא רעציזרָאפ ןעוועג המחלמ רעד רַאפ
 בָא ,"רבע תפש יבבוחװ ןופ רָאטקעל
 םעד טעדנירגעג עיצַאּפוקָא עשטייד ּבייה
 טריטנעזערּפער םיא ןוא "להקה דעווח
 עטצעל יד ,טכַאמ רעשטייד רעד רַאפ
 :ןסיוו ענייז ןּבעגעגּפָא ןצנַאגניא ןרָאי
 שיטנעדיא טינ -- ,ןטעּברַא עכעלטפַאש
 רעד ,גרעּבשרע ה .ש זיא ,ה טימ
 "יד ױזַא יװא ךעלכיּב יד ןופ רּבחמ
 ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ךַארּפש ?טפירש
 ?רוא םייּב עילימַאפ ידח ןוא "ןעלקיװטנַא
 עכילטפַאשלעזעג יד ,ןעשנעמ ןעטלַא
 ,"הכולמ ַא ןופ ּביֹוהנָא רעד ןוא גנונעדרָא
 הרבחװ רעד ןופ עּבַאגסױא רעד רַאפ
 רעד ןופ ּבױהנָא רעדא "הלּכשה יציפמ
 ןצ ,1919 ,ּב"טּפ) "רוטלוק רעכילשנעמ
 .(16 ז"ז

1 
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 תּבש) (םקַאמ) יכדרמ ןַאמשרעה
 - == 1891 לודגה
 רעד ןיא ,,ּבוג רעוועיק ,װעשטידרַאּב
 ,הכאלמ:לעּב ןעמערָא ןַא ןופ עילימַאפ-

 19 זיּב ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 14 ןיּב

 ?סור ןזָאלרַאפ 1911 ,ןרעטסקע ַא ןעוועג
 .1917 אוו ,ןָאדנָאל ןייק קעװַא ןוא דנַאל

 ןיא רעדיל עטשרע ענייז טקורדעגּפָא
 רעקידנעטש ַא ךיוא ןעוועג ,/טייצ רעד?
 רעטײּברַא םעדע ןופ רעטעּברַאטימ
 . גנולמַאז ַא ךיוא ןּבעגעגסױרַא  ,שדניירפ
 / ףָאדנָאל ןיא רעדיל ענייז ןופ

 ןיא יּבר ןוא בר ןעוועג--- עלעשרעה |
 .ןגעוו םירוּפיס ןוא עיפַארגָאיּב ןייז .עקסיל
 .ט"א שידיי ףיוא םינָאנַא סױרַא זיא םיא
 ,(1911 ,שטַאקנומ) יבוטהו רשיה יכרדע

 / דלַאװנירג לאיתוקי ןופ גנולייטטימ

 -- הימחנ ןרָאהנעשרעה
 ךיז טָאה ,ץערָאק ןיא רעניּבַאר ןעוועג
 רע ואו ,"ףשבמ לוק, ןיא טקילײטַאּב
 ןופ עירעס ַא טכעלטנפעראפ א"צ טָאה
 :עיצרע עידא ט"א (1870) ןעלקיטרַא 18
 ,עפעירּב עשיגָאגַאדעּפ -- ןהוז ַא ןופ גנוה -

 זיא סָאװע ,"ןעשיסור םיניפ טצעזרעּביא
 ,ו"זַאא ײץטילּב גוא רענניד סניֹוזַא

 6115 .ז ,"ריכומה ףסא, ,אּפּפיל ,ד .ה

 2ס|ִש) (יסעּב) היתּב רליפשרעה
 :ָאנעמַאק ןיא ,ּבעג ( --. 0

 ,עילימַאפ=רעטעּברַא ןַא ןיא ,ןילָאװ ,דָארּב = -
 :לֵא ןוא עשידיי ,גנודליּב ערַאטנעמעלע
 רערעל עטַאװירּפ ייּב ןעמוקַאּב ,עניימעג

 ןייק טרעדנַאװעגסױא 1914 .םידמלמ ןוא =!
 ןיא יז טניואװ ןַאד טניז ןוא עקירעמַא
 טייצ עטשרע יד טָאה יז ואװ ,ָאגַאקיש
 :ףַאפ 1918 טניז ,ּפַאש ַא ןיא טעּברַאעג
 :ייַשרַאפ ןיא רעדיל עשיריל טכעלטנפע |

 רעדח יו ,ןטפירשטייצ רעקרָאיײוינ ענעד
 ,"רעדעפ ידח ,"דניירפ רעדח ,"סדנוק
 ,"עמיטש עשירַאטעלָארּפש ,",ש .ַא ,פִע -

 יד ןיא רעּבָא טּפױהרעד ,"טייהיירפז |

 . ןיא ,ּבעג (
 .עכעלגעט יד יװ ,ָאגַאקיש ןופ ןּבַאגסיױא |

 / ם"מז יד ןוא רמרמ ,ק ןופ ר"א ײטלַעוװװ
 / טשייַײײשגני עפורג רעגַאקיש רעד ןופ
 וי =ַאזערז ,"דנעגויפ ,"לּבענ ןיאז רעטכיד

 - ,יםענייניאק ,"ַאגַאקיש גנויק ,"סנַאנ
 - 1881/א) ןימינּב (ץרַאה) ץרַה !

 גוי ,עיצילַאג ,יטוק ןיא .ּבעג (

 .סלַא דנַאלגנע ןייק ןָעמוקעג טייהרעג
 ןעמונעג טָאה ,ןג"פ עשטייד ןופ טנעגַא

 =ַאֹּב רעשיטסינויצ רעד ןיא לײטנָא ןַא
 /עשידי ענעדיישרַאפ ןיא ךיוא ,גנוגעוו
 .ןָאדנָאל ןיא ןעגנומענרעטנוא = רוטלוק |

 / 5נָא ןײלַא ןוא דנַאלגנע טזָאלרַאפ 0
 רעד ןיא ,ךעלכיּב ןּבעגוצסױרַא ןּביֹוהעג
 ןיא טנידעג המחלמ:טלעוו רעד ןופ טייצ

 / ײױעטײױּפשרַאפ סלַא ךיוא ,ײמרַא רעד
 . ןייז טלקיװטנַא זייווכעלסיּב ,רעכיּב ןופ
 ?יא טציא ןיא רעכלעו ,ג"פ םענעגייא
 ,ןילרעּב ןיא עטסדנטײדַאּב יד ןופ רענ
 א'צ טָאה .טיּבעג ןשיטסִיַאדוי ןפיוא
 סכַאלּב םייח שטייד ןיא ןּבעגעגסיױורַא

 ,"םִלֹוג רעגַארּפ/ ,יםידיסח רעד עדניימעגח
 ָארטסָא שרעהק ,"רָאמוה רעשידִייטסָא;
 ?ּפמעקײסעטטָאג רעד לעַאוויאז ,יױעלָאּפ
 - .צ .א ,ןגחוסטסנ (ע1) סדלַאװנורג ,"רעפ

 ילארשי תוגיגנ רצוא? ןסיורג סנָאסלעדיא
 .,עשינמיּת ןופ ןעגנַאזעג)
 סעסעוימ ,(ןדיי עשינַאליּבַאּב ,עשידרפס
 -.=נוצעזרעזרעּביא ,קיטַאמַארג עשידיי (עז)
 ?לעגרעּב ,יקס--נַא ,ע"ש ,ץרּפ ןופ ןעג)
 +יא ךיוא טָאה ,שטייד ףיוא ,דנַא .א ןָאס
 ןופ ןּבַאגסױא עשידיי יד ןעמונעגרעּב
 ג"פ םעד ןוא "ג"פ:רוטלוק ןשידייא םעד

 - .קעטָאילּביּב עטַאװירּפ ס--ה ,"טייצ; יד

 "יב גָאט ןקיטנייה ייּב ןיוש טלייצ סָאװ

 עלופטױעוו יד ךיוא טלַאהטנַא ,,ּב 23000ַא

 מיל ןיא סעגרָאּפ ןופ רעכיּב עיצקעלַאק
 .עטלַא טימ ךייר רעייז זיא עכלעוו ,גיצ
 .ןָא ה"רי אז ןופ ןּבַאגסױא עשידיי

 ,1925 טסּברַאה ,"טייצ רעד, ןיא ,רעיײמ סירָאמ

 + .,צשיסרעּפ
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 (1912 22/ט--1834) עשוחהי ןַאמגַאװ !

 =ָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב ,וועיק ןיא ,ּבעג
 ךיז רע טָאה ,גניצרעד עשידיי עלענ
 ?יואװ ,ןוא הלּכשה ֹוצ ןעמונעג רעטעּפש
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,סעדָא ןיא קידנענ
 זיא 1878 ,(?) "רשבמ לוקח ןוא ץילמהח
 ןיז ץָארט ;עקירעמַא ןייק קעװַא רע
 ןבעגעג םיא טָאה עכלעוו ,תודמול סיורג
 רענייא ןרעװ וצ טכייל טייקכעלגעמ יד
 להנמ ַא ,ברַא יװ ,י"נ ןיא שדוקילּכ ןֹופ
 ַא טכוזעג רעּבָא רע טָאה ,ת"ֹּתַא ןופ
 ןעוו ןוא ,גנוקיטפעשַאּב עדעוויטקודָארּפ
 ?װַאלטַארּב ,ּבא ף"ד ןוא ץנימ השמ ר"ד
 יד ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה יקס
 ,"גנוטייצסקלַָאפ .עשידיא רעקרַא:וינ
 ,רעטעּבױַאטימ ַא טרָאד ןרָאװעג רע זיא
 םעד טריפעגניא רעטשרע רעד טָאה
 ןופ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןָאטעילעפ

 רעדע גנולײטּפָא ןייז ךרוד עקירעמַא
 :ַאּב קיציו טגעלפ רע ואוו .,?לעגיּפש
 ;ךָאװ רעד ןופ ןשינעעשעג יד ןטכַארט
 רעייז ןרָאװעג זיא גנולײטּפַא עקיזָאד יד
  ?בָאג ןפורעגסױחַא טָאה ןוא רעלוּפָאּפ -

 רעּביױצ, ספָאקטָאלָאז ןָאעל יוװ) ןעגנוכַאמ
 ?בירגעג ,וװ טָאה 1890 .(וו"זַאא "לעגיּפש
 ,,ףַארגעלעט רעדע טַאלּבנכָאװ ַא טעד

 ןײלַא ןּבירשעג ;רָאי 5 סױרַא ויא סאו
 ,גנוטייצ רעד רַאפ סייג יד ייס
 'ה"זַאא ןענַאמָאר ,ןענָאטעילעּפ ,ןעלקיטרַא
 טָאה עריטַאס ןוא רָאמוה ןייז טימ ןוא
 5ַאּב ןַאגרָא ןייז ןיא .וװ רעטלַא רעד
 עשלהק יד ןוא ןסקָאדָאטרָא יד טּפמעק
 ןגנויַא ןופ ןערּב םעד טימ רעריפרַאפ
 :עגסױרַא ףראש רע זיא טרפּב ,ליּכשמ
 ןיא ןריפוצנייא ווורּפ םעד ןגעק ןטערט
 יד ךרוד שיילפ ףיוא עקּבָארָאק יד יינ
 ףענליװ עלעקנַעי 'ר ןופ םיברוקמ
 וצ ןעמונעג ללע ןוא ,(אפסֹוי בקעי 'ר)

 ,גנולעטש עלַאקידַאר ַא ץלַא

 יד ייס

 - 1895 םורַא
 =גָאט ַא ןּבעגסױרַא טוװװרּפעג רע טָאה
 ,"ףַארגעלעט רעכילגעט רעד, טַאלּב
 .ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה סָאד רעּבָא
 עסיװעג ַא ,י"נ טזָאלרַאפ רע טָאה ןַאד
 סרעקעהטָאּפַא דוד ןיא טעּברַאעגטימ טייצ
 פייצ ןבעגעגסױרַא ךַאנרעד ?טרַאװנעגעגח
 29 יװ ,טעטש ענעדײשרַאפ ןיא ןעגנוט
 ,(1898 ,?טסָאּפ רעיפלעדַאליפ,) עיפלעדַאל

 ,יטעגיסניס ,ָאגַאקיש ,("לעגיּפש רעדז)

 :עגקירוצ ךיז 1909 .דנַא ,א סילָאּפַאענימ
 געט עטצעל ענייז זיּב ,י"נ ןייק טרעק
 ?רעביא עײרפ ענייז יירט ןּבילּבעג
 =סגננוטייצ עליפ ענייז ןופ ,ןעגנוגייצ
 ןּבעגעגסױרַא עקינייא ןענייז ןענַאמָאר
 ?בֹוּב ןיא רעדָא ןטפעה ןיא ןרָאװעג
 "הלּכ עשיטַארקָאטסירַא ידח יו ,םרָאפ

 ,דגַא ,א "ןיקרעט ענייש ידע ,('ח 20) -

 -- 1865/0 איסוז להָאװ
 =ָאקיסרעּב ףרָאד ןיא .ּבעג (

 ָאפ ןייז .עילָארָאּפ ,ץעילָאקָאס ייּב ,ץיוו
 םעד ןופ סוחי ןייז ןגיוצעג טָאה) רעט

 ,טַאהעג ןוא להַאו לֹואש 'ר ןטמירַאּב
 ןופ ,החּפשמ רעד ןופ הלּבק רעד טול
 =עקשוטקַאּבַאט ןרענליזַא השוריּב םיא
 - (םַארגָאנָאמ ַא ןוא לזנעו ַא טימ על

 =יסרעּב ןיא עיטעסָאּפ ַא ןטלַאהעג טָאה |

 ןּבעל ףרָאד ַא ןיא רעטעּפש ןוא ץיװָאק
 ארמג טנרעלעג רָאי 12 זיּב .גנודיירג

 גָאּפַאר ןמלז ר ,רעטעפרעטלע ןייז ייּב
 ַא ךױוא רעּבָא ,ןדמל ןסיורג ַא ,טרָאּפ
 ,שטייד ןוא שיליוּפ ,שיסור ןופ רענעק
 :רעטלעלטימ יד ןוא ךנּת -- ןײלַא ךָאנרעד
 :עגנָא שיסור ,רוטַארעטיל עשינּבר עכעלי
 ימ ,י ןופ ףליה רעד טימ--ןענרעל וצ ןּביוה
 17 ֹוצ טשרע -- ךוּברעטרעוו סעצישפיל
 440 וצ --שילױוּפ ןוא 20 ֹוצ שטייד ,רָאי
 ןיּבר םייּב רעטָאפ ןטימ ןכוזַאּב יד ןופ
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 עכייר סָאד ןעמוקַאּב ּביל ןוא טנעקרעדי
 טלעטשעג ןוא שידיי עשידיסח עקיטּפַאז
 ןופ ןקינײר וצ ךַארּפש יד? ליצ ַא רַאפ ךיז
 ,ייז ןעלדייארַאפ ןוא ןטנעמעיע עדמערפ
 יד ןרעװ לָאז יז ידּכ ,ןשטיידרַאפ .ה .דר

 רעד ןופ ךיוא קלָאפ ןצנַאג ןופ ךַארּפש
 :עגפיונוצ קעווצ םעד וצ ,ץנעגילעטניא
 .ַאמַארג רעשידיי ַא ןופ עּבָארּפ ַא טלעטש
 עשידי וצ גנוטיײלנײא ט"א קיט
 ןוא קיטַאמַארג צעהנָא ַא--ערהעלכַארּפש
 :ַארגָאהטרָא עגידנעטשללָאפ ןייא טסַאפ
 88 לעיפ טימ עכַארּפש רעשידוי רעד עיפ
 2עטלַא ןוא עגנוי רַאפ ןעגעוו טנַאטקיד ןופ
 ןעגעלסיואאייז ןענרעלסיוא םוצ רעדניק ער
 ,1892 ,סעדָא) ישידוי ןעּביײרש גיטכיר גוא
 ;לײט 3 טלַאהטנַא לקרעװ סָאד 0 יז
 תיב-ףלא םעד טלדנַאהַאּב רעט1 רעד
 יד רעט:2 רעד ,טרָאװטּפױה סָאד ןוא
 רעט:3 רעד ,טנַאטקיד ןוא עיפַארגָאטרָא
 (עטנַאסערעטניא ץנַאג לָאמליײט) טגנערּב
 עטלַא ןופ ןעגנורעלקרעד עשיגָאלָאמיטע
 ,שרוש ןלעקנוט ַא טימ רעטרעװ עשיריי
 יא טעּברַא רעד ןופ טרעװ רעד םגה
 ךָאד יז זיא ,רעּפַאנק א ךעלטפַאשנסיוו
 גַאכ ,טנַאסערעטניא ץנַאג טייצ ריא רַאפ
 :רַאּב רָאזנעצ רעד סָאװ ,שיטסירעטקַאר
 רעסַאּפרַאפ םעד ןעגנואווצעג טָאה ךַאד
 - רעד ןופ ןטייז עכעלטע- ןפרַאװּוצסױרַא
 :עג ןּבעגעגנָא ןענייז סע אוו ,המדקה
 סָאד ןגעװַאּב סָאװ ,ןויטָאמ יד ןרָאװ
 טנייז עלַא ןעגנערטשוצנָא קלָאפ עשידיי
 עכעלטייהנייא ַא ןטלַאהרעד וצ תוחוּכ
 ןשיווצ ןטלָאּפשעצ ןייז טינ ידּכ ,ךַארּפש
 ,רעדנעל יד ןופ ןכַארּפש יד טױל ךיז
 ;םולש ייּב ךיוא ,ןּבעל יז עכלעוו ןיא
 ןַאד ןּבָאה עכלעוו) יקצינבַאר ,טכילע
 רעבלעזרעד ןיא קרעװ ערעייז טקורדעג
 טָאה (סעדָא ןיא אנכוד ייּב ,יירעקורד
 ןייק ןענופעג טינ טסישידיי רעגנוי רעד
 ,ליווסעז טָאה רע יו םעדכָאנ ןוא .,גנורעטנומפיוא
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 .ןטקורדעגּפָא ןייז טימ ןיוש
 יב םינפ:תלּבק ןטכעלש ַא רעייז

 ,טַאהעג
 ,לכיּב

 :וצ ךיז רע טָאה ,םירפס:רכומ עלעדנעמ |
 ;ָארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןגיוצעגקיר
 .:ּפָא ןצנַאגניא ךיז ןוא טייקיטעט רעשיר
 ףיוא ,ךנּת ןופ גנושרָאפ רעד ןּבעגעג
 טיא ךוּבַא טכעלטנפערַאפ טיִּבעֶג םעד
 "שדקה יבתכבו ןושלה ישרשב תוריקחי
 .?נעגיואוו ,(121 ז"ז ,1913 ,וָארוקסָארּפ)
 - יעג סלַא ווָארוקסָארּפ ןיא 1892 טניז קיד
 / ;ּבַאפ-רעקוצ ַא ןופ רָאטידעּפסקעסּפליה
 לײטנָא ןקיטעט ַא ןעמונעג רע טָאה ,קיר
 יוװ םעדכָאנ ,1910 ןופ ןוא ןויצ:תּביח ןיא
 ןלַאפעגּפָארַא) טײהקנַארק ּבילֹוצ טָאה רע
 (ךייה רעקידלַאװג ַא ןופ טעּברַא רעד ייּב
 תשר'ומַא ןעוועג ,ןטסָאּפ ןייז ןזָאלרַאפ
 יד טכַאמעגכרוד ,טעטימָאק רעסעדָא ןופ
 ,וװָארוקסָארּפ ןיא הטיחש עכעלרעדי ש
 :םיוא רעד ףיוא ןוא 1919 15/ תֹּבש
 :הרבח רעד ןופ יּבג םעד .ןופ גנורעדָאפ
 - ,שפג:תריסמ סיורג טימ ,ןּבירשעגנָא אשידק
 עילימַאפ רענעגייא רעד ןופ וליפא דוסּב
 .:ָעיציפָא עכעלגעמ עלַא ןופ ךמס ןפיוא

 ַא תודע עטּבײלגַאּב ןוא ןטנעמוקָאד על

 קילגמוא:סקלָאפ ןסיורג םעד ןופ סקנּפ
 םעד ןורּכז םֹוצ םיא ןּבעגעגרעּביא ןוא

 - רעװָארוקסָארּפ רעד ןופ הטלּפה?תיראש
 יד טינ 1921 רעּבמעצעד ףוס .עדניימעג
 .םעד קידנעגעבנג ,תושפנ תונּכס עטסערג
 קידנעייטשסױא ןוא טכַאנייּב שטורּבז
 :ימַאּפ רעד טימ ןּפָאלטנַא ,תורצ עסיורג
 / ןוא םייח ןייז ןופ ןּבעל ןטימ םיוק עיל
 .ןייק ןעמוקעגנָא 1922 ן1/ִש} ,ךעלדנע
 סלַא  ןטסָאּפ ַא ןעמוקַאּב ואוו ,עניטנעגרַא
 ןופ לוש ַא ןיא שיערּבעה ןופ רערעל
 :סעזָאמ ןּבעל ,קָאטסילַאיּב עינָאלָאק רעד

 יד/ לכיּבַא ןּבעגעגסױרַא ,1922 .ליוו
 :יטשליפ ,רעװָארוקסָארּפ ןופ עטכישעג
 םָאמ) "ןעמָארגָאּפ רעצינילעמרַאי ןוא רענ

 ןסיורגַא טָאה סָאװ ,(78 זיז
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 םעד ןופ 'עטכישעג רעד רַאפ טרעװ
 :ּפעס ןיא ,ענִיַארקוא ןיא ןּברוח ןשידיי
 רעד ןיא טכעלטנפערַאפ 1923 רעּבמעט -

 "גנוטייצ רעשידיאש רעסערייא:סָאנעוּב
 ףסוי רעּביא גנולדנַאהּפָא ערעסערג ַא
 :בתּכ ןיא ,"ירצונה ושיק ךוּב סרענזיולק
 ןכיוא ןעלקיטרַא עשִיערּבעה דִנַאּב ַא--די
 ןגעוו-א"צ) קיטירק -לֹּביּב ןופ טיּבעג
 ףיא איבנה והימֹרי ןופ העּפשה רעד
 ןיא ןלעטש ערעװש יד ןגעװ ,לאקזחי
 ,היעשי ןופ 18 לטיּפַאק ןיא ,לאומש רפס
 ןיא ןעמרָאפ :סגנורענעלקרַאפ יד ןגעוו

 ןוא וניּבר השמ ןגעוו ,שִיערּבעה ןטלַא ;
  ?ָאמ עשירָאטסיה יד ןגעוו ,איבנה וחילא
 ,הנשה* שאר ןוא רוּפיּכ:םוי ןופ ןטנעמ
 רענעריואושעג רעד ןופ ןזיירג ןגעוו
 רעקיטכיר רעד  יּבגל קיטירק :לּביּב
 ,(וו"זַאא הרוסמ

 -- 1877 10/אט .א רענילהָאװ
 רזעילא ןופ םינָאדװעסּפ (

 יודנַאל (סיאול ,רַאזַאל)

 :עג זיוװדניק .,ןילָאװ  ,ןיטנַאטסנָאק?טלַא
 | ,ףרָאד ןיא טּבעל
 ?ןַאגעג רעטעּפש

 ?עג ,רדח ןיא ןעג
 .עשידיי יד טקידנע
 :סקלָאפ עשיניורק
 א ןעװעג ,לוש
 ?יׁשְז ןיא ןרעטסקע
 ןּבירשעג ,רימָאט
 | ןצ געד נָאּפ סערָאק
 :ָאְרּפ רעשיסור רעד ןיא ןטייקיניילק ןוא

 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,עסערּפ רעלעיצניוו
 2ּפָא 1902 .גנוגעווַאּב רעשיטסינויצ רעד

 ?עמַא ןייק םירבח עּפורג ַא טימ ןרָאפעג

 ַא טרָאד ןדנירג וצ קעװצ ןטימ עקיר
 :עג ,קירּבַאפ ַא ןיא טעּברַאעג ,ענומָאק
 לזמ טוװורּפעג ,ןעגנוטייצ טימ טלדנַאה
 ןײז .ןענישַאמ?רעגניז ןופ טנעגַא סלַא
 :עגנָא שידיי ןיא טייקיטעט עשירַארעטיל

 ןיא ,ּבעג

 ןיא עזָארּפ ןוא רעדיל טימ 1903 ןּביוה
 יד ןופ ןַאגרָא םעד ,"ש .ַא .פ/ רעד
 ןעוועג ךיוא טייצ עסיוועג ַא ,ןטסיכרַאנַא
 =עװַאּב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא קיטעט
 .רעטעּפש ,י"נ ןוא עיפלעדַאליפ ןיא גנוג
 :לרַארעטיל רעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג

 =כיילג ,"סטרעװרָאפח ןיא גנולײטּפָא רעש
 .ןוא רעטעּברַאטימ רעטנעָאנ ַא קיטיײצ
 .יײװצ עּפַאנק ןופ ךשמ ןיא --- ךָאנרעד
 ןַאגרָא םעד ןופ רָאטקַאדער ךיוא--רָאי
 ,"רעפּפמעק רעשידיא רעדע צ"ּפ יד ןופ
 דנַאלסור ןיא רעזעל ןשידיי םעד  ייּב
 ןעלקיטרַא ענייז טימ ןרָאװעג טנַאקַאּב
 ןעסורג:זָאלא לטיט םענײמעגלַא ןרעטנוא
 =סי-צ"ּפ רענליוו יד ןיא -"ַאקירעמַא ןופ
 רעשירַאטעלָארּפ רעדח ןּבַאגכוא עשיט
 רעטעּפש ןוא "סטרעװרָאּפא ןוא "קנַאדעג
 ןעמַאװצ ,"דניירפ רעדע טַאלּבגָאט ןיא
 יד טריטקַאדער ןַאמסטרָאװ .* ר"ד טימ

 :דַא רענָאטסָאּב רעדח גנוטייצ עכעלגעט
 ,רוק ַא זיולּב סױרַא זיא סָאװ ,"טַאקָאװ
 םעד טריטקַאדער רָאי ייווצ ַא ,טייצ עצ
 --1919 ,לַאערטנַאמ ןיא "רעלדָא רעדענעקז
 :ורג רעד ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג 1
 ,"טייצ ידו גנוטייצ רעשיטסי:צ"ּפ רעס

 ,"גָאט םעדח ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 ֹונ ר ַא ןיא א"צ ואוו) "סדנוק טעדח
 טכעלטנפערַאּפ 1923 ּבײהנָא טניז ןרעמ
 רָאפָאטסירק ןופח ט"א עריטַאס ערעסערג ַא
 =עג עיײנַא---דרָאפ ירנעה זיּב סוּבמולָאק
 ,עקירעמַא ןיא ןעדיא יד ןופ ַאזַא עטכיש
 .ןעלָאקַאטָארּפ יד טול טלעטשעגפיונוצ
 טוװרּפעג 1924 ,("ןויצ ינקז יד ןופ
 שידי ןיא טפירשטייצ ַא ןּבעגסױרַא
 :ןטיטסניא עשידיאז ט"א שילגנע ןֹוא
 :?טּפיוה יד ןופ רענייא סנטצעל ,"סעיצ
 . יינח טַאלּבגָאט םעד ןופ רעטעּברַאטימ
 ןּבירשעג ,רעללימ .ל ןֹופ ר"א "טײהרַאװ
 :סיצילּבוּפ ,ןענָאטעילעפ -,ןציקס ,רעדיל
 ר--װ יא פ"א ךיֹוא ,ןעלקיטרַא עשיט
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 ןיא ןענָאטעילעפ:גָאט יד טּפיוהרעד) |
 ,("טסנרע ןיא ןוא סַאּפש ןיאק ט"א "גָאטײ = |

 ,(ןכַאז עשיטסירָאמוה עטכייל רַאפ) ָאגע |
 ןיא) גנָאפ?גנישט:גנוהיל ןוא רבוקשנ
  ףןּב ,שילַאק ,ּב ,שידק ס'לחר ,("סדנוקז

 :םרָאפכוּב ןיא ,ל .ל ,ןָאופעסָאי ,ףסוי
 ?עילעפ עשיטסיצילּבוּפ?שיריל גנולמַאז ַא
 =יירג ג"פ) "לַאג ןוא טפיגח ט"א ןענָאט |

 .רושָארּב עשיטסי-ציּפ ַא } (1911 ,י"נ ,לעז -
 יא סָאד ןוא רעטײּברַא רעשידיא רעדק |

 =ַאזוצ ,(32 ז"ז ,1919 ,י"נ) "קלָאפ עשיד
 יד טריטקַאדער ווָאנירַאמ בקעי טימ' ןעמ
 :ַאס ןוא רָאמוהז עּבַאגסױא עקידנעב3-
 ער ריפ יד ןופ רענייא ןעוועג ,"עריט
 .ןשידיי:שילגנע ןסיורג םעד ןופ ןרָאטקַאד

 י ג"פ) ךוּברעטרעװו ןשידעּפָאלקיצנע
 טצעזעגרעּביא ,(1915 ,י"נ ,ןײטשריּפַאס
 רעזנואק סװָאכָארָאּב רעּב שיסור ןופ
 :פירש סוָאכָארָאּבז רַאפ ?םרָאפטַאלּפ |

 ןבירשעג ךיוא ךוּב ןכלעװ וצ "עט
 | ,עיפַארגָאיּב סווָאכָארָאּב
 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז צ'ּפ יד ןופ
 ,סערגנָאק ןשינַאקירעמַא:שידיי ןטשרע

 װלסּכ ו"כ) ּביל-הדוהי ןַאמלהָאװ = |
 ?ָאקסנָאק ןיא .ּבעג ( --א"מרּתי
 ,רעטָאפ ןייז .טנגעג רענילּבול ,עילָאװ
 ייר ַא ןופ רּבחמ רעד זיא ,,וװ לדנעמ
 ןיא םירוּביח ןוא םירמאמ עשירָאטסיה

 :עג רָאי 20 ןיּב ,ןענַאגרָא עשיערּבעה

 .ףױא ,םיקסֹוּפ א ס"ש ,ךנּת טנרעל =
 =ַאֹּב ךיז ןַאד ,ןדנַאטשנגעג ענײמעגלַא

 טלעטשעגנָא ןעװעג ,עשרַאװ ןיא טצעז
 סלַא ךיוא רעטעּפש ןוא רעטלַאהכוּב סלַא
 שרוטקַאפונַאמ סווָאזַא רָאמ ןיא רעטלַאוװרַאפ

 ָאטעילעפ ןּבירשעג 1903 טניז .רעגַאל
 - עשיערּבעה יד ןיא ןעגנולייצרעד ןוא ,ןענ-

 "הפוצה? יװ ,ןעגנוטייצ עשידי ןוא

 . ט"א ןענָאטעילעפ עירעס א ם"ולהי ּפיא)
 םיבמתכמז

 ייםויהפ |

 ,("םיזואה בוחרמ
 ,ח  ןופ ריא

 ,"הריפצה; :

 ,?ןמזהש

 .טַאגעלעד סלַא

 - ,יקסרָארָאגַאז

 ,ןַאמטּפעה ,י ןופ פ"א "םויהח
 ,"געווװ ,"גָאטש סעשטיווָאניּבַאר ןָאעל
 סוָאלָאקָאס "טייצ/ סנילָאגרַאמ .פ
 ּפ"א) חדגיירגז ,"טנייהמ /"ףַארגעלעט
 עשיטַאמַארד עקינייא טסַאּפרַאפ ,(ינומלַא
 ג"פ) "םיאנומשח עטצעל ידק יװ ,קרעווי
 .יעּב סָאדא (7 טריפעגפיוא .;!הנביז
 - טריפעגפיוא ,קינזער ג"פ) "זיוה עדנענ
 . זומ -- ןמלא רענעיורטש רעד+ ,(8
 =עג ;ןילטיג ,א ג"פ) עידעמָאק עשילַאק
 300 רעּביא ןיילַא עשרַאװ ןיא ןעגנַאג
 6 ןיא עירעטסימ--והילאק ,(1916 ,לָאמ
 - ףטיִג ,א ג"פ) זרעפ ןסייוו ןיא ,ײסענעצס
 .,ייא ןייק קעװַא 5 ,(ז"ז ,1922 ,ןיל

 ןיא טרידנַאּפסערָאק רע ןענַאװ ןופ |
 ,"טנעמָאמ/

 ,עלרעפ ,י 22 "טנייהע ןיא ,שטיװָאּבוקַאי ,ל .א
 ., 26--25 ,,"רעטעלּב עשירַארעטיל ןיא

 (* 1821) ריאמ=לארשי .ןַאמלהָאװ
 ,קסנימ ןיא .ּבעג (1913/

 . ,דמל ַא דיי ַא ןעועג זיא רעטָאפ ןייז
 ירא רעטסָארּפ וצ עּביל סיוא טָאה סָאװ
 . .ןרָאװעג ןוא תודמלמ סָאד ןפרָאװעג טעּב

 ףיוא זייוודניק ןופ .רעגערטרעסַאװ ַא
  זיּב 5 ןופ ,ןטייקיעפ עסיורג ןזיװעגסױרַא
 --רָאי 12 זיּב ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 6
 רָאי 17 וצ ,ארמג ןוא ךנּת ןטַאט ןטימ
 ?תיּב ןטלַא; ןופ הבישי רעד ןיא ןײרַא
 - ןעװעג ןַאד זיא הבישי:שאר ואוו ,"שרדמ
 ךָאנרעד ,רעװָאנַאדיַאק ףסוי יר ףירח רעד
 .,ןיטוּביד ּביײל 'ר ייּב טנױעלעג רָאי 3

 ?יִּתֹּב ןיא תושרד ןטלַאה ֹוצ ןּביױהעגנָא
 דומלּת ןענרעל וצ קידנרעהפיוא טינ ןוא| - ןעמונעגסיוא טימרעד קרַאטש ןוא םישרדמ |

 .,הלּכשה וצ ןעמונעג ךיוא ךיז ,םיקסוּפ ןוא

 זומּת - ד"ט---י"וירפוסו

 ---"טגייה ,

 וינבר רוד , טול )5

 ןיא גָאלָארקעג םעד טול ,ח"פקּת
 טױל זיא עטאד רעזנוא ;רָאי 96 וצ ןּברָאטשעג
 העטשרע רעד ראפ גנוצעגנָא רענעגײא ט--װ

 ' ,"ןָאקיטקעל ןופ עבַאנסיױא
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 רע .שטייד ןוא שיסור טנרעלעג קיסיילפ
 ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 ןוא קסנימ ןיא גנוגעוַאּב:הלּכשה רעד
 ךס ַא טנגוי רעד ןיא ןענַאטשעגסױא זיא
 רע סָאװ ,"תוסרוקיּפַאז ענייז רַאפ תופידר
 :רעל םייּב טּפיוהרעד ,ןזיװעגסױרַא טָאה
 טָאה רע .ךנּת םידימלּת ענייז טימ ןענ
 ןוא ןקערשּפָא טזָאלעג טינ רעּבָא ךיז
 עשירערעלקפױא ןײז רעטײװ ןָאטעג
 "קדצ יתפשי השרד ןייז רַאפ ,טעּברַא
 ןופ ןיורט ןפיוא ןגײטשּפױרַא םעד דובּכל
 רעקטנימ ןכרוד רע טָאה 11 רעדנַאסקעלַא

 ףַארג ןופ ןעמוקַאּב רעללעק רָאטַאנרעּבוג
 לּבור 50 טימ ווירּב:קנַאד ַא לעגנַארװ
 ךס ַא רעייז ןּבירשעג טָאה רע .הנתמ ַא
 ,ןטפירשטייצ עשיערּבעה יד ןיא םירמאמ
 ,ייץילמהו ,"לוקהפ ,"ירבעהא ,י"דיגמהח יו
 1865 ןּבעגעגסױרַא ןיילַא ןוא ,ףהריפצה;
 סע ןכלעוו ןיא ,"םיבכוּכהז לַאנרושז ַא
 עטסנעעזעגנָא יד טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה
 ,טייצ רענעי ןופ רעלעטשטפיױש עשיערּבעה
 ןעמוקעגמוא ןענייז הפרש ַא ןיא רעּבָא
 טימ ןעמַאוצ יה ןט1 םעד| ןופ .זקע יד
 ס-.ו ןוא טלעג:טטנעמענַאּבַא םעד
 טָאה ןָא ןַאד ןופ ןוא ןגעמרַאפ ןצנַאג
 סלַא .ךיז ֹוצ ןעמוק טנעקעג טינ עמ רע
 ןטסַיַארּבעה עטסטמירַאּב יד ןופ .רענייא
 ןופ רערעל ןעועג רע זיא ,קסנימ ןיא
 ,רעזייה עטסנעעזעגנָא יד ןיא שיערּבעה
 רעּבָא ,שטייד טוג טנעקעג ךיוא טָאה
 ןופ רעינָאיּפ רעד זיא רעטלע רעד ףיוא
 ןוא עדָאמ רעד ןופ סױרַא הלּכשה רעד
 .ענעשָארג טימ ןגָאלשכרוד טזומעג ךיז

 ןייז ןופ רָאי ןטס:80 ןפיוא .סעיצקעל
 טיג חֹוּכ ןיק רעמ ןיוש רע טָאה ןּבעל
 רעקנַארק רעד ןוא ,יירערעל וצ טַאהעג
 רעטרעדנוה ךס ַא טַאהעגטָאה סָאװ ,ןקז
 ךיוא ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא רעלישי
 ןיא ןטנרעלעג ןטסואווַאּב ַא לקינייא ןַא
 רענייא טרעגלַאװעג ךיז טָאה ,זירַאּפ

 ,םיליּכשמ עטלייצעג יד

 ,ןעמַארג ןיא 1843 םורַאו

 ,םינַאנַא

 ,םֵלֹוע םייּב גלָאפרע -
 םרח רעדא ט"א ,ןענעק רימ סָאװ ,עּב

 רעד ןיא לּביטש:םעדיוּב ַא ףיֹוא ןײלַא
 :ניײירַא םיא טָאה'מ זיּב ,טיונ רעטסערג
 טָאה טרָאד ןוא םינקז:בשומ ןיא ןעמונעג |

 ?עלַא ןופ ןסעגרַאפ ,טקנַאצעג ליטש רע
 םורַא רָאי רַאּפ ַא ןיא זיא רע ןיּב ,ןעמ
 ןופ רענייא ןעוועג זיא ,וװ ,ןעגנַאגעגסױא

 =עג ןיא סָאװ
 .טּבעלעג ,קלָאפ םוצ טנעַאנ רעייז ןענַאטש
 / ןוא ןסַאמ עמערָא יד ןשיוװצ קידנעטש
 סָאד ,ןּבעל רעייז טנעקעג טנכייצעגסיוא
 ןיא ןּביירש וצ ןגיואווַאּב ךיוא םיא טָאה
 ענעּבילּבעגרעּביא ענייז ןשיװצ ,שידיי

 ךעלטיּפַאק א"צ ןטלַאהטנַא סָאװ) םיבתּכ
 ,תונורכז ןוא עיֿפַארגָאיּבָאטװַא ןייז ןופ
 לואש ןופ גָאלשרָאפ םעד טול ןּבירשעג
 ךיוא ,116סנא6 ב"מז יד רַאפ גרוּבזניג

 ?שיערּבעה ,הדױגא ןוא ךנּת וצ םירואּב
 ףעייז טָאה (ךוּברעטרעװו שטייד:שיסור
 .ךיוא ןענופעג שטיוװָאניּבַאר לכימ הנוממ
 ןּבירשעג ,"תוניחת:סַאּפש+ח טפעה ַא

 ןלָאז סָאװ
 .רעייז טול ןה טנַאסערעטניא רעייז ןייז
 טיג'מ ,ךַארּפש רעייז טול ןה טלַאהניא
 ילּתפנ טימ ןעמַאזוצ זַא ,רעּביא ךיוא
 טסַאפרַאפ ןּבָאה ,וװ לָאז ןתיאל ליּכשמה

 ןרָאװעג טקורדעג ןענייז סָאװ ,תוניחּת
 ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעק570 ןיא

 ,װ טָאה רעירפ ךיא רשפא ןוא ה"רי
 .שמירפס ענעדיישרַאפ ענליוו ןיא טקורדעג
 -- "תובא ידסחװ יװ ,שידיי ףיוא ךעל
 -- "םיגהנמ ירוקמח ,תובא יקרּפ ףיוא
 ,ןדיי יב םיגהנמ ענעדיישרַאפ יד רעּביא

 יד ןצ ךיוא םיא טּביײרשימ - ,דנַא ,א
 סָאװ ,"ךעלּפינק עשרעּבייווח עידעמָאק
 ןרעיײהעגמוא ַא טַאהעג וּתעשּב טָאה

 :ַאגסױא יד רעּבָא

 עשירעּבײו איד רעדָא ןושרג ןניּברד
 ןעטקַא ףניפ ןיא רעטַאעהט ןייא / ְךָלּפינק
 ךיז טָאה השעמ יד / ןעּבירשעג ןעמיירג ןיא
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 ןיילק ןיא ליטעטש ןיילק א ןיא ןיפארטִג |

 ,ןהָאזנעּבעל ףסוי קורד ,עשרַאװ) ןילֹוּפ
 ןיא ּפָא רָאג ךיז טליּפש ,(48 ז"ז ,2
 ןבירשעג זיא ןוא .הביבס רעשידיסח ַא
 שיפיצעּפס  ַאזַא ןיא
 םושּב ךיז טגייל סע זַא ,שידיי ןשיליױּפ
 .ןייז לָאז .וװ ,ארבס רעד ףיוא טינ ןפוא
 :עגסיוא רעקיזָאד רעד ןופ רּבחמ רעד

 לסיּב ַא םגה ,רעקידעּבעל רעטנכייצ |
 ןדײס ;עריטַאס = סקלָאפ רעלַאיװירט
 ןָאזניװעל גיוודול זַא ,ןעמעננָא רשפא
 רָאטװַא רעד ןײז לָאז רעכלעװ ,(עז)

 .עשידײ?שילױּפ טכע עקיזָאד יד ןֹופ
 ?עגרעּביא טָאה ,"ךעלּפינק עשירעּבייווש -

 :ײז סע רעדָא ,עידעמָאק ס--וװ טעּברַא
 רעטנוא קרעװ ערעדנוזַאּב ייווצ רָאג ןענ
 ערעדנַא ס--וו ןופ ,לטיט םענעגייא םעד
 .ןטנַאקַאּב זנוא ןענייז ךעלכיּב עשידיי
 .טאה סעכלעוו ןאמאר ןייא / רדנ סחתּפי
 -ביר איד ןופ טייצ רעד ןיא ןיפארטיג
 ןופ שודקה ןוׂשל ןיא טסאפרעפ .רעט
 .ירבע ןיא טצטעז רעּביא / ןהאזיוועל 'ה
 ןרעטנוא שיסור ןיא) ם"וימ ןופ שטייט
 ,1873 ,ענליוו ,ח. או םסהפאגט--לטיט

 ?רעפ ריפ | םדק ימי ירוּפיסח ;(56 זיז

 | רעדירּב עטוג ריפ רעדיל ענעדייש

 .ןיטראגנייו ןופ דיל (1
 ןופ דיל (4 ,חמא ןופ דיל (3 ,םירצמ
 :ליו) ײןַאמלָאװ מ"שי י"ע קתענ / םולש
 עשינחדּב ּבלַאה -- (32 זיז ,1877 ,ענ

 ,ןעמַארג

 המרּב לוקח ,"אדוהי תּב תלותּב ירישז)
 ?רעד-רעדניק רעּביא ריש ַא ןוא ("עמשנ
 ןופ קוסּפ ןטימ "רענל ךונחח ט"א גנויצ

 טבש רענ בלּב הרושק תלוא* "ילשמץ
 ָאטָאמ סלַא "ונממ הנקיחרי רסומ
 ןיז ןיא ךיוא טנַאמרעד רעניוו .ש
 רַאפ רעדיל גנולמַאזַא ס--וו המישר

 ןכעלמיטסקלָאפ

 ןופ דיל 2

 .,רעטקַארַאכ ןשיטקַאדיד ןופ
 יװ ,ןצנעדנעט?הלּכשה עטלוּב ןָא טגה
 .טלַאהניא ןשירָאטסיה ןופ םיריש ךיוא

 ,ןָאזרעּפ עזעירעטסימ ַא

 - ,תלג רעשעדיא רעד (א / רעדירּב עטוג
 .,"טָאירטַאּפ רעד (ג ,שַארוק טימ ּבעל (3
 ,ןיפמאל יד טימ ענישארכ יד ןופ דיל (ד
 ללה קורד ,ענליוו) ",וו--ם"וימ ןופ טסַאּפרעּפ
 ךיוא רשפא זיא ,וװ ,(32 ז"ז ,1874 ,ץעזרָאװד
 לרפס םעד ןופ רּבחמ םעד טימ שיטנעדיא
 שדוקה-ןושל ןיא--"םלוע יכרד םע םלוערואז
 / 'ר תודלוּתװ ,(1865 ,ענליוו) שידיי ןוא
  ,ענליו) "שודקה וניּבר אישנה אדוהי
 יןעכַאז עכילרעדנואו ןהעצ+ 2
 רעקסנימז םעד ןיא -- ,(1874 ,ענליוו)
 ס--װ טקורדעג זיא ג"ערּת ץרךַאנַאמלַא

 ."לעדנאמ 'רח ט"א גנוליײצרעדַא
 . ןיא גָאלָארקעג ןא 'ח ,"וירפוסו ןינּבר רוד,

 ןיא ,ןָארטיצ .ל .ש 1912 19/|/ ,'טנייה,

 ַא ןופ ףוס רעד, ,ןיװטיל .א 1913 ,"ןמוה,
 מ 1 ,"תומשג עשידיא, .ןיא ,"רָאטקַאדער

 .1 ,?עיגָאלָאטנא ,  ,ןיסַאּב |

 -- 1996 ) לאומש ןַאמלואוו
 רעװעשרָאװ ,ןישֹולַאק ןיא = (

 פג ,החּפשמ ױעשידיסח ַא ןיא ,טנגעג
 :רעד ,שרדמ?תיּב ןוא רדח ןיא טנרעל
 ,גנודליּבטסּבלעז טימ ןּבעגעגּפָא ךיז ךָאנ
 ?בֹוּפ ,ןציקס ,רעדיל טקורדעג 1919 טניז
 ,ןענָאטעילעּפ ןוא ןעלקיטרַא .עשיזסיציל
 "העפמעק ןעגנוי םעדז ןיא ,ּפ"א ךיוא
 =טייצ עשיטסיז--צ"מפ טּפױהרעד ,,דנַא ןוא

 - ףעדיל גנולמַאז ַא--םרָאפכוּב ןיא ,ןטפירש
 ,יקסװָאקשטַאי ,ש ג"פ) ?םילוגליגא ט"א
 רָאטקיװ---טצעזעגרעּביא ,(1924 ,עשרַאװ
 זַאודַאּפ ןופ ןַאריט רעדא עמַארד סָאגוה
 ןעמַאזוצ ןוא (1921 ,עשרַאוװ,ײסקינעפק ג"פ)
 "ןעװָאהטעּבח סנַאלָאר ןעמָאר--ַאוד .ק טימ
 | ,(1924 עשרַאװ ,זייר ,8 ג"פ)

 .עשירארעטיל, יא ,ןײטשרעּכלז שינײב
 ,46 ,"רעטעלּב

 = .קינװָאװ-דמל רעד ףלואוו
 שיצילַאג יא

 עשינּבר טימ ןטערטפיױא רע טגעלפ
 סנַאמרעּביל ןיא ,קַאלַאּפ יּבר ג"א תושרד
 ןּבירשעג קינ'ל ּפ"א רע טָאה "תמאה
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 ,ןעלקיטרַא עשיטסילַאיצָאס עקידרעייפ

 ןייק ןרָאװעג לגלוגמ רע זיא רעטעּפש
 רעד ֹוצ ןענַאטשעגוצ זיא .רע ואוו ,י"נ -

 :יירפ ןֹופ ןרינָאיּפװ עּפורג רעשיטסיכרַאנַא
 :רָא רעייז ןיא טקילײטַאּב ךיז ןוא "טייה

 ןעלקיטרַא טימ .,,1889 ,"טײהרַאװ איד;ןַאג
 ,ליטס-טיאיבנ ןימ ַא ןיא ,םזיכרַאנַא ןגעוו
 עקידנענערּב ,עקידכעלײק עפרַאש טימ
 ךיוא רע זיא קיטייצכיילג רעּבָא  ,םיקוטּפ
 פ"א ןוא רענָאיסימ סלַא קיטעט ןעוועג
 :לעז םעד טימ רע טָאה סַאקול רָאטסַאּפ
 עניר סָאד טגידײרּפעג ןערּב ןקיּב
 ןַאגרָא ןשִיערּבעה ַא ןיא ייס םוטנטסירק
 סלַא ייס ןרענָאיסימ רענַאדנָאל יד ןופ
 ןייז זַא ,סעכריק רע--י"נ ןיא רעגידיירּפ
 .,ןרָאװעג טקעדטנַא זיא טייקידמינּפײײװצ
 ןעװעג זיא רע ,ןדנואוושרַאּפ רע זיא
 - ןַא ןוא רענדער רעלופטנעמַארעּפמעט ַא
 ?רַאװש ַא ,רעכיוה ַא :טלַאטשעג עלעניגירָא
 :עלַא ןוא עטָאּפַאק רעגנַאל ַא ןיא ,רעצ
 טָאה עציטש ןייק לייװ ,קירעגנוה לָאמ
 ןטסיכרַאנַא יד ייּב טינ ןעמונעג טינ רע
 ,ןרענָאיסימ יד ייּב טינ

 ירא רעשידיא רעד ןופ עטכישעג , ,ןיגחוּב .ה

 6,2 ,19 ,22 ז"ז ,גנוגעװעב רעסײּב

 ללא ח"") לשריה יקכעֶצלָאװ
 ;ךיש ןיא .ּבעג (= | -- 1876
 ןיא טנרעלעג רָאי 18 זיּב ,ןליוּפ ,עװָאל
 ןייק ןעמוקעג 1900 ,שרדמתיּב ןוא רדח
 :סױרַא ןּביוהעגנָא 1907 ואוו ;עדַאנַאק
 עכעלגעט עשידי עטשרע יד ןּבעגוצ
 ןיא ,'רעלדָא רעדענעק רעדח גנוטייצ
 עשיטסיצילבוּפ ןּכירשעג ,לַאערטנַאמ
 ּפ"א ךיוא ,ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא
 טכַאמעג 1921 .הרפש ןּב ,טדימש ליקנעי
 ןוא י"א ןוא עּפָארײא רעביא עזייר ַא
 ןיא טרעדלישעג ןקורדנייא:עזייר ענייז
 לארשי:ץרא ןוא ַאּפָארײאז ט"א ךוּבַא
 ,290 ז"ז ,לַאערטנָאמ) "חמחלמ רעד ךָאנ

 ךיא טיג .(סעיצַארטסוליא 30 טימ
 טפירשנכָאװ יד ,1914 טניז ,סױרַא
 1920 ןוא 604020ו0 1650 (20ז00106

 ,ס'ש ןופ עּבַאגסױא רענליוו ַא טקורדעג

 (עקיורפ) ףסוי-םירפא ןַאמדלַאװ
 ,עינעמור ,סָאי ןיא .ּפעג (1917 ---1894)
 אפ ןשיפַאסָאליפ םעד ףיוא טרידוטש
 ןיא ,טעטיסרעווינוא רעסַאי ןופ טעטלוק
 תמחלמ:טלעוו רעד ןופ רָאי ןטשרע םעד
 בקעי ,יקסנַאשָאטָאּב ,מ טימ ןעמַאזוצ
 לסעטָאמ ןוא שטיוװָאניּבַאר יטָאמ ,רעּפָארג
 ןופ עּבַאגסױא יד טריזינַא .רָא ןַאמדירּפ

 .ןשירָארעטיל ןשידיי ןטסנרע ןטשרע סעד |
 טָאה סָאװ ,יטכילפ ,עינעמור ןיא ןַאגרָא -

 :רָאװרַאפ סָאד ןּביוהרעד וצ טגערטשעג
 ןיא טרָאװ עטקורדעג עשידי עטוָאל
 :רעדָאמ רעד ןופ ָאווינ םעד וצ עינעמור
 ערעגנוא ןיא הוטלוק רעשידי רענ
 :ַאמ עסיורג יד רעּבָא ,סרעטנעצ:טּפיוװ
 .מוא רעד ןיא ןעגנוגנערטשנָא עלעירעט
 םענענַאטשעגּפָא ןופ הביבס רעקיטסניג
 ןּבָאה םוטנדִיי ןשינעמור ןטרילָאזיא ןוא
 ,"טכילװ ה"ה 4 ףיא זיולּב טקעלקעג
 עלעניגירַא טימ עטקורדעג ןייש רעייז
 עשינעמור?שידי יד ןופ ןןעגנונעכייצ
 :נַאלג ,י ,שטיװָאקילעז ןיּבור רעלטסניק
 יתרפא פ"א ,דלעפנעזָאר .ר ןוא ןייטשנעצ
 ענעדיישרַאפ ןיא טכעלטנפערַאפ ,וװ טָאה
 .:עזרעּביא ןטפירשטייצ עשידיי:שינעמור
 ,ע"ש ,םירפס:רכומ עלעדנעמ ןופ ןעגנוצ

 רעד רעּביא .ןעלקיטרַא ךיוא יו ,ץרּפ -

 :רָאפ עריא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
 רעד ןופ ריציפָארעטנוא טלַא .רעייטש
 טכַאלש ַא ןיא ןלַאפעג ײמרַא רעשינעמור
 | ,ןטַאּפרַאק יד ןיא

 ,"דביירפ טסנוק רעשידיא ףעד, ,רמרמ .,ק

6, 11 

 -- 188.) .ש .א ןײטשדלַאװ
 :סיוא ,1896 ךָאנ ,!ייוולגנִיי (

 רע ואו ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעג
(29) 
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 ?רַאה ןיא גנודליּב ןייז טקידנערַאפ טָאה
 :ַאקַאּב לטיט ןטימ טעטיסרעוװינוא:דרַאװ
 :ינוא:ַאיּבמולָאק םעד ןוא טסנוק ןופ רװַאל
 ,עיפָאסָאליפ ר"ד לטיט ןטימ טעטיסרעוו
 ןעמונעג רע טָאה טנעדוטס סלַא ןיוש
 רעלַאקידַאר רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא
 .זיא 1904 ןוא גנוגעווַאּב רעשיטסינויצ
 ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג רע
 זיא רע .עקירעמַא ןיא ײטרַאּפ:צ"ּפ רעד
 ןופ רעטעּברַאטימ רעטסטנעָאנ ַא ןעוועג
 -יא רעדע טַאלּבנכָאװ ןשיטסי;צ'ּפ םעד
 ?יזָאד רעד ןעוו ןוא ,"רעפּפמעק רעשיד
 ַא ןופ הקטפהַא ךָאנ ,טָאה ןַאגרָא רעק
 ,ןײגוצסױרַא ןּביױהעגנָא רעדיוװ ,רָאי רָאּפ
 ,טריטקַאדער טייצ עסיוועג ַא ךיוא םיא
 =טייצ ערעדנַא ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 עייג סָאדװ סיקסװָאלטישז יװ ,ןטפירש
 טזָאלרַאפ רע טָאה 1912 ,וו"זַאא ןעּבעל
 :ץרא ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא עקירעמַא
 רעופי רעד ןיא רערעל סלַא לארשי
 רעד תעשּב .עיזַאנמיג רעשיערּבעה
 =ניא ןעוועג טייצ עצרוק ַא המחלמ:טלעוו
 +טכַאמ רעשיקרעט רעד ןופ טרינרעט

 טָאה רע .ןזָאלרַאפ טינ דנַאל סָאד רעּבָא
 :ץרא רעד ןיא לײטנָא ַאי ןעמונעג ךיוא

 'ןיא ,גנוגעוװַאּב-רעטעּברַא רעקידלארשי |
 עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 1925 רעּבָאטקָא
 2בעה ןיא קרעװ ייווצ ןקידנערַאפ וצ

 ?טנַא ןוא עשיגָאלָאיצָאס רעּביא -- שיער
 ?ידיי רעד ןיא ןעגנושרָאפ עשיגָאלָאּפָאר
 רעלַאיצָאס .רעּביא ןוא עטכישעג רעש

 יעיגָאלָאכיספ
 5 12/א ,"גָאט רעד, ,ןיקייח -

 ,סעדָא ןופ רעטסוש ַא י קסנילעזַאװ
 טסַאפרַאפ ןרָאי רעק:80 יד ןיא טָאה

 סָאװ ,"עּביל סיוא ענעגושמ יד, עסעיפ ַא

 יד ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא זיא

 עניּב רעשידי רעד ןופ ןטייצ עטשרע
 2 ןיא

 ,"רעטַאעט ןעשידיא ןופ עטכישעגקס ,ןירָאג יב

 *51 ,ןַז

 ןָאטעילעפ ַא טימ

 ,ייז ןופ

 -- 1860 יכדרמ-בקעי ןהָאזפלָאװ
 ,עירדנַאסקעלַא ןיא ,ּבעג (

 ַא ,ריסַאק ףלָאװ ,רעטָאפ ןייז ,ןילָאוװ
 ,דיסח ַא דיײַא
 רעּבָא ןיוש ,ןיּבר
  =עגנָא  ןעװעג
 / ףֵשַה טימ טקעטש
 םיא טָא ה ,הלָּכ
 ןענרעל טזָאלעג
 .ןוא שיסור ךיוא
 ירּפ ייּב שטייד
 ןוא רערעל עטַאװ
 וצ ןּבעגעג םיא

 .םוצ ןרָאפ טגעלפ סָאװ

 טּפַאשּביל יד ,רעכיּב עשִיערּבעה ןענעייל |
 :עײל וצ ןּבירטעג םיא טָאה שידיי ֹוצ

 ,שטייט:ירבע ןיא םירפס עקיליײה עלַא ןענ |
 ןוא ךעלכיּב:השעמ עשידיי יד ךיוא יװ
 :עגנָא רע טָאה רָאי 15 וצ ןוא רעדיל
 :ַאמ שידײ ףיוא ןצעזרעּביא וצ ןּביױה

 =תיּב ןיא קידנענרעל ."עובצ טיעק סוּפ

 רענזיולק יד ןעוועג ררועמ רע טָאה ,שרדמ

 סָאװרַאפ ,רעכיּב-הלּכשה יד ןענעייל וצ

 יד ןופ תופידר ןענַאטשעגסױא זיא רע

 רָאא 18 וצ ,סםיטַאּבעלַאּב עשלטעטש
 ?ערק ַא ןרָאװעג רע זיא ,טַאהעג הנותח

 ?רעדעצ ןיא טריטויּבעד טָאה ןוא ,רעמ

 1886 טַאלּבסקלָאפ ןעשידויי סמיוּב
 ןיא רעמערק יד;

 .טכעלטנפערַאפ ךָאנרעד ,?אירדנסּכלַא

 רענייא) ןעגנולייצרעד גנוטייצ רעד ןיא
 זיא ,"רעטומ עכילקילגנוא יד;

 על עשידיי ,(םרָאפכוּב ןיא סױרַא ךיוא
 .שיא םוחנח יװ ,ןעמַארג ןיא סעדנעג
 טרעדנַאװעגסױא 1891 .סעיזנעצער ,"וזמג

 ?רַאּפ יד ןשיוצ טלדעּפעג ,עקירעמַא ןייק

 קיטײצכיײלג ,ירוסימ טַאטש ןופ סרעמ

 עשידיאק רעיפלעדַאליפ יד ןיא ןּבירשעג

 2ײצ?טדָאטש רעיפלעדַאליפ? ןוא "עסערּפ

 ןיא ךיוא ,ץילַאמ םייח ןופ ר"א "גנוט

 .ןוא "גנוטייצ רעטײּברַאד רעקרָאי:וינ יד



 902 | ןָאספלָאװ --- ןהָאזפלָאװ == | 01

 טימ תופתושּב 1894 ,?טַאלּב דנעבאי
 ןופ רעטָאפ םעד ,יקסװעשַאנָאט סחנפ
 ןיא טעדנירגעג ,טסיטרַא ןטמירַאּב םעד
 רעזיאול ,טס? טַאלּבנכָאװ ַא יאול ,טסי
 טזומעג ךיז ןּבָאה עכלעװ ,"ןעטעזַאג-
 ןכיגניא ךיז ןוא עיפלעדַאליפ ןיא ןקורד
 :ַאקיש ןיא טצעזַאּב ךיז 1895 ,טלעטשעגּפָא
 יש םעד ןופ רָאטקַאדערספליהעג סלַא ַאג
 :ידיי אידק ןוא טַאלּבעגַאט ןעשידיי רָאגַאק
 יג ןופ ר"א "טסעוו איד ןופ ןעטעזַאג עש
 ?קַאדער 1896 טסוגװַא טניז ,שטיװָאקילעז
 רעדע טַאלּבגָאט רעגַאקיש סָאד טריט |

 רעגַאקיש סָאד ןוא "רעירוק רעשידיא
 ןּבעגעגסױרַא "טַאלּבנעכָאװ סעשידיאק
 1906 רעּבמעטּפעס .ןאזהרש לאקזחי ןופ
 =ער סלַא יאול-טס ןייק ןדַאלעגנייא:
 :רָאפ רעד? טַאלּבגָאט םעד ןופ רַאטקַאד
 יש ןייק ןעמוקעגקירוצ 1909 ."רעהעטש
 רעטעּברַאטימ רעטנעָאנ ןעועג ,ָאגיקי
 ןַאד ,1915 זיּב "רעירוק ןעשידיאק ןופי
 =עג) "לוק ןעשידיא םעדע טריטקַאדערי
 טייצ עסיוועג ַא סױרַא 1900 טעדנירג-
 :געזָאר סירָאמ ,ףָאקטָאלָאז ,ל ןופ ר"א
 עגנַאל ַא ףיוא ךָאנרעד ,דנַא .א דלעפ
 1918 ינוי טניז ,(טלעטשעגּפא ךיז טייצ

 :נכָאװ רעגַאקיש םעד ןופ רָאטקַאדער
 סָאװ ,"דרָאקער רעשידיא רעדז טַאלּב-
 ?עגפיוא קירוצ רָאי רָאּפַא טימ טָאה
 ןציקס ןּבירשעג .ןעניישרע וצ טרעה
 . סעדנעגעל עשידיי ,רעדיל ,ןענָאטעילעּפ-
 ןעשידייא רעקרָאײוינ ןיא ךיוא ןזרעפ ןיא
 :דָא ןעשידיאק רענָאטסָאּב ,?טַאלּבעגַאט

 ,"עסערּפ רעשידיא? רעיפלעדַאליפ ,"רעל
 ןטכיזרעּביא עכעלטנכעוו עירעס ַא א"צ
 :יק רעד ט"א םרָאפ רעשיייטַאס יא
 :סילַאנרושז ערעסערג ענייז ןופ ,"רעק-
 עטמהירעּב ערעזנואפ :ןטעּברַא עשיטי
 :ַארגָאיּב עכעלריפסיוא--"ןעיורפ עשידיא:
 עשידיי עטמירַאּב ןופ ּב"א ןטיול סעיפ-
 רעד ויּב טייצ :ךנּת רעד טניז ןעיורפ:

 ,"סטרעוורָאפ; יו |

 2 טכעלטנפע

 יוֹא ,("רעירוק ןעשידיא? ןיא) טרַאװנגעג

 :קיטכיוו עלַא -- "עיגָאלָאנָארכ עשידיא
 צג רעשידיי רעד ןופ ןעגנוריסַאּכ עטס
 :סיהז ,("דרָאקער ןעשידיא. ןיא) עטכיש

 סעיפַארגָאיּב -- "סנירערהיפרעפ עשירָאט
 ?יורג טריפרַאפ ןּבָאה סָאװ ,ןעיורפ זופ
 ןיא) טיײהניש רעייז ךרוד רענעמ עס
 :סױרַא ךיוא טָאה ,("רעירוק ןעשידיאז
 .ןגעוו רעכיּברָאי עוויטַאמרָאפניא ןּבעגעג
 ש/ ט"א ָאנַאקיש ןיא םינינע עשידיי
 ?ַאק ןוא רָאטקעריד רעשידיא סָאוַאק
 .("ערּת ןוא ה"ערּת ,ד"ערּת) "רָאדנעל

 יךויצ תבהאק סוּפַאמ טריזיטַאמַארד ןוא

 ,"רעטכעט סנויצ+ ט"א
 י ,"?אקירמאּב לארׂשי ימכח}

 -- 1870*) בייל-םירפא ןָאטפלָאװ !
 1889 ,עגיר ןיא ,ּבעג (

 טָאה .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא

 ,ןטפירשטייצ עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא

 רעדק ,",ש .א ,פז

 יראק ,"טסייג רעיינ

 ,"דֿביירפ רעסיײיּב

 . +ירַאמוה יד ןיא

 .  ןּבאגסיוא עשיטס
 2רַאֿפ ,דנֲא .,א

 ָש/ טּפיוהרעד ,רעד
 ,ףַארגָאטַאּפ ,א פ"א ךיוא ,עשיטסירָאמוה
  :ָאר ,ל ,ןייטשגייוו .ל ,סעלעּפָאטסיֿפעמ
 רע טקורד ןרָאי עטצעל יד .קינטָאּב
 ןופ ןרעמונ:גָאטנוז יד ןיא ךעלטנכעוו
 עקיזרעפצרוק עגייפ ענייז יסטרעוורַאפח -

 :עגרעּביא א"צ טָאה ."רעדיל עקיטסולװ
 - ,יורפ ידז עמעָאּפ סנַאמטיװ טלָאװ טצעז
 ,(".ש .א .פ/ ןיא) "רימ ףיוא טרַאװ סָאװ

 --- 1883 תועובש) ועוּב ןָאסּפלָאװ
 סלַא ,דנַאלסורסיײװ ,לעמָאה ןיא .ּבעג

 161 ,"עיגָאלָאטגא" ,ןיסָאב ,מ טול (*
67, 
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 דיי ַא ,ןטלעטשעגנָא:סלדנַאה ַא ןֹופ ןוז
 ,ןעמורפ ַא רעּבָא ,ליּכשמ ןּבלַאה ַא ,ןדמל ַא
 ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 14 זיּב
 2נעעג ןרעטסקע סלַא ,הבישי רעד ןיא
 :ןרּפסירוי טרידוטש ןֹוא עיזַאנמיג טקיד
 ?רעטעּפ ןיא ךָאנרעד רעװקסַאמ ןיא ץנעד
 טקידנעעג ןכלעוו ,טעטיסרעווינוא רעגרוּב
 :ַאס ןיא טַאקָאװדַא סלַא טריציטקַארּפ ,8
 רעטלעטשעגנָא ןעוועג רָאי רָאּפ א ,ווָאטַאר
 2עג לגלוגמ 1920 יקצָאסיװ עמדיפ רעד ןיא
 רעקידנעטשַא ןעוועג ואוו ,ענליוו ןייק ןרָאװ
 עקילעפוצ ,"גָאט רעזנואאןופ רעטעּברַאטימ
 ;ור ןיא רעירפ ךיוא ןּבירשעג ןעלקיטרַא
 ?ַאק ַא טלמַאזעגפיונוצ ,ןעגנוטייצ עשיס
 .ןופ ,ןציװ עשידיי 500 ַא ןופ עיצקעל
 ?רעד רעטפַאהרעטסיײימ ַא זיא רע עכלעוו

 רע ואוו ,עגיר ןייק קעװַא 1921 ,רעלייצ
 טפַאשלעזעג רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא
 םעד ,,וװ לארשי ןופ רעדורּב ַא--,"טרָאװ
 וועג ,רעקיטַאמעטַאמ-ףָאסָאליפ ןטנַאקַאּב

 טעטיסרעווינוא רעװָאקרַאכ ןופ ,פָארּפ
 יד ןופ םענייא ןרָאי עטצעל יד ןוא
 ןופ ןרָאטקעל ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא:טּפױה
 .ענוװָאק ןיא ןסרוק עשידיי עכיוה יד

 -- 1882 4/ש|) ָאעל ןָאספלָאװ
 יעינעמור ,ילוה ןיא .ּבעג (

 עיזַאנמיג ןוא ןלוש יד ןיא טנרעלעג
 ןייק טרעדנַאװעגסיוא 1900 ,ױלסַאװ ןופ
 ץנעדורּפסירוי טרידוטש ואוו ,עקירעמַא
 ןוא טעטיסרעווינוא רעקרָאיײװינ ןיא
 ,טַאקָאװדַא סלַא 1905 טניז טריציטקַארּפ
 ?ױַאפװ םעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא
 ײעמַא ןיא ןדיי עשינעמור יד ןופ דנַאּב
 טנעדיזערּפ ןעוועג רָאי עכעלטע ,"עקיר
 :יךיי רעד ןיא רעֹוט ,דנַאּברַאפ םעד ןופ
 :ערקעס סלַא גנוגעװַאּב-סערגנַאק רעש
 ןוא טעטימָאקריזינַאגרָא םעד ןופ רַאט
 עיצַאזינַאגרָא רעשיטסיניצ רעד ןיא
 ןופ ןּבירשעג עינעמור ןיא ךָאנ ,וו"זַאא
 ןוא רעשינעמור רעד ןיא טײצ / טיצ

 :רָאי:וינ ןיא  ,עסערּפ רעשידיי:שינעמור
 טכעלטנפערַאפ "לַאנרושז:ןעגרָאמװ רעק
 עגַאל רעד רעּביא ןעלקיטרַא עירעס ַא
 ַא ןעװעג ,עינעמור ןיא ןדיי יד ןופ
 :רעטניא ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש
 סלַא ןוא ָארויּב:סערּפ ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ

 :עגייּב ָארויּב םעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק |
 ?רעוו ןיא ץנערעפנָאק:םולש יד טניואוו
 ַא טַאהעג ,עינעמור 1919 טכוזַאּב ,ליַאס
 ךיז טקילײטַאּב ,גיניק ןטימ ויוורעטניא
 ןניטָאג ןוא ןעלקיטרַאסטייהנגעלעג טימ
 ,עקירעמַא ןופ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא

 :טייצ עשינעמור עקינייא ןיא ךיוא יו |
 ןיא ןױושָארּב ייווצ ןבעגעגסױרַא .ןטפירש
 ידו ןֹוא "עינעמור ןיא ןדיי יד :שילגנע
 ךיא ןדי יד ןגעק ןצעזעג =סמַאנסױא
 ,"עינעמור

 = =-('1754) ןרהא עללַאה ןהָאזטפלָאװ
 ,ןסײרּפ ,עללַאה ןיא .ּבעג (1835 2011
 +=ץָאד א ןעועג זיא ,ףלָאװ ,רעטָאּפ ןייז
 טוײװ ,טָאה ײעטומ ןייז ךיוא ןוא רָאט
 ?עגפױא ןזיירק םעד וצ טרעהעג :,סיוא
 זַא ,ןעמענוצנָא רעּבירעד זיא'ס ,עטרגלק
 :ןוי רעד טָאה ןיוהנרעטלע ןייז ןופ ןיוש
 ןופ טסייג םעד ןגָארטעגסױרַא .װ רעג
 :ַאּב:הלּכשה רענעמוקעגפיוא טשרע רעד
 .ןייק ןעמֹוקעג .,דנַאלשטײד ןיא גנוגעוו
 טנעָאנ ךיז רע זיא ,1785 םורַא ןילרעּב
 רעּפמעק:הלּכשה םעד טימ ןעגנַאגעגפיונוצ
 עױרעדנַא יד ןוא (עוועל) ל"ירּב לאוי

 טריּפורג ךיז ןּבָאה סָאװ ,רערעלקפיוא
 .,"ףסאמהפ ןַאגרָא ןשיעיוּבעה םעד םורַא
 :גַאװעג רעד ןרָאװעג ןכיגניא זיא ןוא
 טלטיטַאּב ץערג יו -- "רעמרוטש רעט

 =פיוא רעשינָאסלעדנעמ רעד ןופ-םיא
 רע טָאה 1788 טניז ,גנוגעװַאּב:סגנורעלק

 ,"ףסאמהװ ןיא לײטנָא ןטנעָאנ ַא ןעמונעג)
 ךיוא ,לַאנרושז םעד ןיא טכעלטנפעַאּפ

 1156 ,"רפס תירק , ,ןילטייצ טול (*
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  ן-װ רעדָא .ה .א ןלַאיציניא יד רעטנוא
 ,סעיצַאזירַאלוּפָאּפ עכעל .ּפַאשנסיװרוטַאנ
 ,ןעגנולדנַאהּפָא עשיטעגעזקע:שיגָאלָאליפ
 ?עג .וו טָאה ליפ רעייז ,םימּתכמ ,םיריש
 - רעשיערּבעה ןופ םינינע יד רעּביא ןּבירש
 ןַיז טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא עיגָאלָאליפ
 גנוצעזרעּביא רעשטייד רעד ףיוא טעגרַא
  טָאה ןָאסלעדנעמ השמ סָאװ ,ךנּת ןֹופ
 ,טױט סנָאסלעזדנעמ ךָאנ .ןּבױהעגנָא
 קחצי ןוא ל"ירּב טימ ןעמַאזוצ ,וװ טָאה

 רעד ןופ שארּב טלעטשעג ךיז לעכײא
 רואיב םעד ןקידנערַאפ וצ טעּברַא
 טימ ןעמַאװצ רע טָאה 1788 ;ךנּת ןופ
 :טייד סגָאסלעדנעמ ןּבעגעגסױרַא ן"לירּב
 "םירישה ריש ןופ גנוצעורעּביא עש
 :שדוק-ןושל ןיא רואיּב ַא ןרעייז טימ
 עשטיד ס--װ סױרַא זיא רעטעּפש

 "תֹורװ ,"הכיאש ןופ גנוצעזרעּביא

 ,(1791) "בויאש ,(17189) רּתסא ןוא

 .טימ ץלַא -- (1800 עלסערּב) "םיכלמא

 טימ ןעמַאװצ ,שדוק:ןושל ןיא רואיּב ַא
 ,דנַא ,א רעדנעלדירפ דוד ,לעכייא קחצי

 שטייד ףיוא טצעזעגרעּביא ךיוא רע טָאה |
 ןּבעגעגסױרַא ךיוא טָאה ,וו ,תורוטפה יד
 "ןילטבַאװ ט"א ךובנרעל שיערּבעה ַא
 ןופ ןעגנולייצרעד טלַאהטנַא סָאװ ,(1790)
 ,לבּב תולג ויּב עטכישעג רעשילּביּב רעדי
 ,ןצנעטנעס ןוא םירוּפיס עכעלטע ךיוא יו

 עשידיי ןיא שטייד ףיוא רַאסָאלג ַא טימ
 טוייוו ,טַאהעג טָאה לכיּב סָאד ;תויתוא:
 1814 םערָאה ,גלָאפרע ןשּביה ַא ,סיוא
 :םיֹוא עט:3 יד ןיוו ןיא סױרַא ןיוש זיא
 (עט44 יד סע ןיא בקעי-ןּב טיול) עגַאל
 רעד ןיא רּבהמ םעד ןופ רעד זיא ךָאד

 2בֵאָ ןופ .ט רעט:2 רעטנַאמרעד המדקה

 :יסנעטניא עקיזָאד יד .ןעגישרע טינ "ןוילט
 :געמַאזוצ ןיא טײקיטעט עשירַארעטיל עוו
 טריפעג טָאה ,וו סָאװ ,ּפמַאק םעד טימ גנַאה
 :סױרַא םיא טָאה ,גנורעלקפיוא רעד רַאפ
 יד ןופ יײר רעטשרע רעד ןיא טקורעג

 יד יא עטכישעג |

 רע זיא 1790 ןֹוא ,םיליּכשמ עשטייד
 רָאטקַאדער סלַא ןרָאװעג ןּבילקעגסױא
 עלעירעטַאמ ּבילוצ רעּבָא ,יףסאמה? ןופ
 =עג "ןלירּב טימ ן--וװו זיא ןטייקירעװש
 ה"ה עכעלטע זיולּב ןּבעגוצסױרַא ןעגנול
 .ךיז רע טָאה 1797 ןוא לַאנרושז םעד ןופ
 ערעטעּפש יד ןיא) טלעטשעגּפָא ןצנַאגניא
 ,1809 ,"ףסאמהק ןופ גנעגרָאי 3 עטצעל
 טיג ,וװ ןיוש ךיז טָאה 1811 ןוא 0

 ןופ רענייא ןעוװעג זיא ,וו --.(טקילײטַאּב
 .סרענגעק עטסטנערּברַאפ ןוא עטסקע יד
 :לעװ ,םוטנדיי ןלַאסקָאדָאטרָא םעד ןופ
 ןטספרַאש ןפיוא טריקיטירק טָאה רע סעכ
 - יד גגורעלקפיוא רעד ןיא קידנעעז ,ןפוא
 רערעטיּב ןייז ,ןדיי רַאפ העֹושי עקיצנייא
 זיא טייקשידיי רעטלַא רעד ןגעק ּפמַאק
 ןופ עטכישעג רעד טימ ןדנוּברַאפ טּפיוהרעד
 ?מלעהליוו רעכעלגיניק, רעטמירַאּב רעד
 טנפעעג זיא עכלעוו ,עלסערּב ןיא ײעלוש
 ןשיזעלש םעד ןופ דנורג ןפיוא ןרָאװעג
 סָאד ןרימרַאפער וצ טקעיָארּפ:סגנוריגער
 ןופ רעריפ סלַא ,(1790) ןּבעל עשידיי
 רע טָאה ן"לירּב טימ ןעמַאזוצ לוש רעד
 ןטלַאהעג קיטומ רָאי 10 ןופ ךשמ ןיא
 םורַא עיטקָאדָאטרַא רעד טימ המחלמ

 רומלּת ןופ דומיל םעד ןופ עגַארּפ רעד
 טָאה לושמלעהליו יד ןלֹוש רעד ןיא
 ריא ןוא 1848 זיִּב 1791 ןופ טריטסיסקע

 .ףעד ןופ עטכישעג
 ןיא גנוגעװַאּב-סגנורעלקפױא רעשיריי
 רעד םֹורַא ּפמָאק רעד םגה ,עלסערּב
 גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג טָאה לוש רעקיזָאד
 :ידיי רעסיורג רעקיזָאד רעד ץוחמ ךיוא
 ןּבעגעגסױרַא ,וו טָאה 1804 ,הליהק רעש
 ט"א םוטנדיי ןופ עיגָאלָאּפַא ַא עלסעױּב ןיא
 593 עכילײטרַאּפמוא רעדָא ןספס/טשגח
 סגנידרעיונ סמוהטנעדוי םעד רעד גנוטכיול
 סלַא--יןעפעירּב ןיא ,עפריוורָאפ עטכַאמעג
 םעד ןופ טעלפמַאּפ םעד ףיוא רעפטנע
 =ַאבסטכירעג םעד ,טימעטיטנא רענילרעּב
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 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז )1803(; 
 ןענייז עגַארפנדיי רעד וצ גנולעטש ס--וװ
 רעד טרָאד טכַאמ רע סָאװ ,ןנָאלשרָאפ יד
 | רעד וצ ןעמרָאפער יד עגונּב גנוריגער

 ,לשמל יװ ,ןדיי יד ןופ גנורעסעּברַאפ
 עיסימָאק ַא ןצעז לָאז גנוריגער יד זַא
 יד ןוא דומלּת םעד ןרירוזנעצ וצ ףיוא
 סיֹוױַא ןענייז 1806 ,רוטַארעטיל:שרדמ
 ןעגנוקרעמנַא עשיטירק:שיטעגעזקעק ס--וו
 ,שטייד ןיא "סקוקבח ןָאיזיװ יד רעּביא

 רעמ ץלַא ךיז רע טָאה ןייווכעלסיּב רעדָא |

 :ַארעטיל רעד ןופ טרעטייוורעד רעמ.ןוא

 *יזרַאפ רעד טול ןוא טייקיטעט .רעשיר

 ףיוא רע טָאה רודה ינּב .ענייז ןופ גנורעכ

 :יערּבעה יד ןסעגרַאפ וליּפַא רעטלע רעד

 | רעקידנריפנָא ןייז ץָארט --,ךַארּפש עש
 ןלַאעדיא יד רַאפ ּפמַאק םעד ןיא עלָאר

 ?סיוא ריא טימ הלּכשה רעשטייד רעד ןופ |

 ןגעק גנויצַאּב רעפראש רענעטלַאהעג

 רשפא ,,װ טָאה ,ךַארּפש רעשידיי רעד

 ,םייזימלּת סנָאסלעדנעמ ןופ רעקיצנייא רעד

 ;שדיי ןיא אקווד קרעוו ַא ןּביױשעגנָא ךיוא
 . דנוא ןיוטכיילװ עידעמָאק ןייז זיא סָאד |

 עדלעהמג ןעיִליִמַאפ ןייא איילעממערפ |

 ,1796 ,עלסערּב) ?עגיצפיוא איירד ןיא =

 ?טסולח יד ןופ ,ט חע042 סלַא ,80 זיז
 םירוּפ םייּב גנוטלַאהרעטנוא דוצ עליּפש

 רעקיזָאד רעד ןופ .ט רעט:1 רעד ;?טסעפ |
 ןטנַאקַאּב ןופ עידעמָאק יד זיא עּבַאגסיױוא
 רעטטָאג ףירדירפ רעלעטשטפירש ןשטייד
 ןיא טריּבירקסנַארט ,,ייּתשו עצלָאטש יד,
 ס--וװ ןופ עגַאלפױא עט:2 ;תויתוא עשידיי

 ןיא ,רעדנוזַאּב סױרַא ןיוש זיא עידעמָאק
 אפור יול ןנחוי סופדּב ,םַאדרעטסמַא
 שטייד ןיא רעד ןיא ; (1798 ,ןימינּב ונבו
 רענעּבײושעג תויתוא עשידיי טימ רעּבָא
 יה ךיז זיא עידעמָאק רעד וצ המדקה
 סָאװ ,ליּפשטסול ןייז טימ זַא ,לצנתמ
 יז ,הנווכ רעד טימ ןּבירשעג טָאה רע

 ,טייז רערעדנַא רעד ןופ -- רעז
 =פנעט-הלּכשה עפרַאש עריא טימ--עסעיּפ
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 טָאטשנָא םירוּפ םוא א ןרעוו טליּפשעג לָאז
 .?םירוּפ עטרעפמולעגמוא ןוא עזָאלניז יד
 =ןצרַָאפ ןּברַאפ עקידעּבעל טימ ,קיטש
 .עלּביאז ַא רַאפ סָאװ ,ןָאיצַאנ רעד ןלעטש
 םעד ןופ ןעמוקסיורַא ןעק סע י"ןעגלָאפ
  .תועיבצ םעד ןוא םזיטַאנַאפ ןגנערטשי
 ---עיגילער רעד ןופ לטנַאמקעד ןרעטנוא

 רעשלַאפ רעד ןופ ןוא טייז ןייא ןופ

 - רעד ןופ גנורעלקפיוא רעטכעמוא רעדָא
 ףעד טימ ןעמַאװצ טנגוי רעשידָאמ .

 . ניק יד ןופ גנויצרעד רעטּפַאהרעלעפ
 ס--וו

 ךופ ּפיטָאטָארּפ סלַא טנידעג טָאה ןצנעד
 ,ןעמַארד = הלּכשה עקידרעטעּפש עלַא
 ןּפמעק וצ ןעװעג זיא קעווצ רעייז סָאװ
 ?רעד ןיא רעּבָא ;םויטַאנַאּפ םעד ןגעק
 ךיוא ךיז רָאטװַא רעד טָאה טייצ רעּבלעז
 רעד ךיוא זַא ,ןזיײװ וצ ןקָארשעגּפָא טינ
 ,געװ ןשלַאפ ַא ףיױא טייג רוד רעגנוי
 ךּבָאה סָאװ ,ןעיורפ עשידיי יד טרפּב
 ןקיפיואנּבױוא םעד טּפַאכעגפיױא רַאנ

 ןוא רוטלוק רעדמערפ רעד ןופ ץנַאלג
 עלענָאיצידַארט רעייז ןפרָאװעגקעװַא
  טײקזעיצנעדנעט יד םגה ןוא .תועינצ

 ,עטכידעגַא רעיז זיא קרעװ םעד ןופ
 .=שרע רעד ןעוועג ךָאד זיא סָאד רעּבַא
 לַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ווּורּפ רעט
 ןשטנעמ עקידעּבעל ןרעדליש וצ רוט

 ךָאנ וצרעד ,טייצ רענרעדָאמ רעד ןופ
 ,חפוקּת ַא ןיא ןּבירשעגנ
 עג טָאה רוטַארעטיל רעשִיעּפָארײא רעד

 ןיא ךיוא ןעוו

 געמיטנַאס יד ,עזעיצנעדנעט יד טשרעה

 .=עּבירטרעּביא ריא טימ גנוטכיר עלַאט

 . ןוא טייז ןייא ןופ עיצַאזילַאעדיא רענ
 רעד ןופ ןּברַאפ עצרַאװש:טכידעג יד
 ןגנוי םעד ןופ רעייטשרָאפ יד ,רערעדנַא

 ךיר ַא ןדייר עידעמָאק רעד ןיא רוד
 / ערעדנַא עלַא ןעװ תעשּב ,שטיידכיוה
 =ילעטקַארַאכ םעד ןכיורּבעג ןענָאזרעּפ |
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 ?שטייד:ןופצ ןופ טקעלַאיד ןשידיי ןשיטט
 לסיּב ַא ןיא .,וװ ןופ ןּבעגעגרעּביא ,דנַאל
 :ָאד יד .עיפַארגָאטרָא רעקיטרַאנגײא ןַא
 טױל ןדלעה יד ןופ גנולײטרַאפ עקיז
 ןּבילּבעג רעטעּפש ךיוא זיא ךַארּפש רעד
 זַא ,רעטַאעט ןשידי םעד ןיא קוחַא
 ןעמַארד ןיא ןפרַאד ןשטנעמ עטעדליּבעג
 דנוא ןטכײל; ס--װ .שטייד ןדײר
 עיינַא ןרעוו טפרַאדעג טָאה יאיילעממערפ
 םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עכָאּפע
 ןַאד זיּב ךיז טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןשיריי
 טזײּפשעג רעטעּפש טיײצ ַא ךיוא ןוא
 ;ןליּפש?םירוּפ עטלַא יד טימ
 ,וצרעד לגוסמ ןעװעג טינ רעּבָא זיא
 זיא דנַאלשטײד ןיא ןּבעל עשידיי סָאד
 ?עג זיא ווּורּפ ס--וו ןוא ןלַאפעצ רעמ ץלַא
 זיא עידעמָאק ןייז ;ןטַאטלוזער ןָא ןּבילּב
 טינ לָאמנײק ווּתעשּב וליפַא תועמשמ
 --רעק:10 יד ןיא ; ןרָאװעג טריפעגפיוא

 טָאה ה"רי ןקירָאפ ןופ ןרָאא רע0
 רַאפ יז טצינעגסיוא (עז) שטיוורוה השמ
 ןוא "יבצ יתּבשז ט"א קיטשרעטַאעט ַא
 עּפורג:רעּבָאהּביל ַא טָאה 1918 טשרע
 עטשרע עקיזָאד יד טריפעגפיוא י"נ ןיא
 עז) עידעמָאק עשידיי עכעלטלעוו ןייר
 טָאה עידעמָאק ס--וו --- .(ךיירנייוו ךיוא
 רעדנַא ןַא טימ טשימעגפיונוצ טּפָא ןעמ
 עמ טוט שאו רדוא ךינעה 'רז עסעיּפ
 :לעדנעמ השמ ןופ טסָאפרַאפ ,"טימ רד
 .=וװיטקַא יד ןופ םענייא ןוא דימלּת סנָאס
 ןיא הלּכשה רעד ןופ ןרעינָאיֿפ עטס

 ןיא 1758 .ּבעג) לעכייא קחצי ,דנַאלשטייד

 ,(ןילרעּב ןיא 1804 ןּברָאטשעג ,ןגַאהנּפָאק
 . עידעמָאל סלעכייא ןגעוו תועידי עקינייא
 ןייז ןיא טכַארּבעג רעטשרע רעד טָאה
 רעקירָאטסיה רעד שידיי ןגעו לקיטרַא
 יז זַא ,טלײצרעד רעכלעו ,(עז) טסָאי
 :בתֹּכ ןיא ןעועג טײרּפשרַאפ רעייז זיא
 ?טנַא ןּבַאגסיוא עטקורדעג יד זַא ןוא די

 נַאג ןייז ןיא לַאניגירַא םעד טינ ןטלַאה

 . לַאטספלָאװ--- ןהָאזטּפלָאװ

 .טייצ יד

 סלַא

 .ײמָאק ןוא לטעטש
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 ןַאהרַאֿפ זיא טסָאי טול ;טיײקטכע רעצ |
 ןיא "ךינעה 'רח ןופ עּבַאגסױא ןַא ךיוא
 ,(56 ז"ז ,1846 ,ןילרעּב) תויתוא עשטייד
 ?רָאפ:רוטַארעטיל עשידיי ערעיינ יד ןופ
 ,ןעעזעג קרעװ עקיזָאד סָאד ןּבָאה רעש
 ןוא ,ןַאמלוש רזעלא זיולּב ,סיוא טזייוו
 ,"התורפסו תיזנּכשא תידוהי תפשז ןייז ןיא
 טלַאהניא םעד רוציקּב רע טגנערּב ,175 .ז
 .תורוש עכעלטע ןוא עידעמָאק רעד ןופ
  ףרעװש זיא סע סָאװ ןופ ,רעטסומ סלַא

 - ןצנַאג םעד ןגעװ ףירגַאּב ַא ןכַאמ וצ ךיז
 : 0 2 ,קרעוו

 636 קערג ןש ,28 :ע6 .ז ,ע1 ,ןמ
 }239 ,120 ז"ז ,241 ,80010016 66 /ן 8

 ,"רעטַאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג יד , ,ןירָאג ,ּב

 זיּב ןָאסלעדנעמ ןופ, ,ןעזײר 82;  764 {ה
 ךיוא טקורדעגרעּביא) 68--25 ז"ז ,{ ,*עלעדנעמ

 ,21--20 ז"ז ןוא (תומלשּב עידעמָאק ס--װ

 18/אוו --.1853) אנח לַאטספלָאװ
 =ילַאגחרזמ ,ץינעמסיט ןיא .ּבֹעג (4

 ,ןזח רעשלטעטש רעד ,רעטָאפ ןייז ,עיצ

 ענייז יװ ױזַא ,,וװ ןוא ,םערָא ןעוועג זיא
 :לרֹּב 6 עקירעּביא

 יומ עלַא ,רעד

 לַאּב רעייז שילַאק
 ןיוש טָאה ,עטּבַאג

 =עג לגנִיי |
 יד טימ טליּפש

 ןפ רעמזעלק

 יז רַאפ טרינָאּפ
 טעדנירגעג רע טָאה .רעטעּפש ,םינוגינ
 ,".ו רעדירּב יד ןופ עילעּפַאקװ יד
 טעטש רעּביא טרעדנַאװעג טָאה עכלעוו
 עשיציחּפ ןיא טליּפשעג ,ךעלטעטש ןוא
 ס-װ קנַאדַא ןוא ןפיוה עשייּבר ןוא
 ָאּפמָאק ןוא רעדיל עשידי עלעניגירָא
 ַאג ץנַאג ןיא רעלוּפָאּפ ןרָאװעג סעיציז
 ואוו .לָאּפָאנרַאט ןיא טּפיוהרעד ,עיציל
 .ָאטװַא ןַא .גנַאלנרָאי טליּפשעג טָאה יז

 , לקיטש ַא ,וװ/ טָאה ,קיוומ ןיא טקַאדיד -
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 ןיא זיֹולּב ןעמוקַאּב גנודליּב עשילַאקיומ
 2גערַאפ טָאה רע סָאװ . ,טסנידרעטילימ -

 . עגעי ןיא .רעקיזומ+ ;ףעטילימ סלַא טקיד
 ײה עצנַאג ַא טסַאפרַאפ רע טָאה טייצ
 יײלרעלּכ ןוא ןטלַאװ ,ןשרַאמ עשירעטילימ
 עג טליּפשעג ןענייז סָאװ ,ןעמרָאפצגַאט
 סרעטסעקרָא עשירעטילימ עלַא ןופ ןרָאװ
 ;עיכרַאנָאמ רעשיגרוּבסּבַאה רעד ןופ
 יד טגרָאזעג טינ רעדייל טָאה .וװ רעּבָא
 ,ןכעלטנפערַאפ וצ סעיציזָאּפנָאק עקיזָאד
 ךיז ןּבָאה ייז ןופ עקיניײא זולּב ןוא
 ןופ עיצידַארט רעד ךרוד טיהעגפיוא |

 לייט רעמסערג רעד ,סרעטסעקרָא עכנַאמ
 .ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש רעדיײל זיא ייז ןופ
 ?סיימ .טליּפשעג ךיוא טָאה רע .ןרָאװעג
 .+ןרטסניא ענעדיישרַאפ ףיוא טּפַאהרעט

 :ַאּב ןייז ןופ לַאװק רעתמא רעד ,ןטנעמ
 ןשידיי םעד ןיא ןגעלעג רעּבָא זיא גנוּבַאג =
 ,ּב ,י ןופ רעטסײמלעּפַאק סלַא .רעטַאעט
 ןייז טניז גרעּבמעל ןיא רעטַאעט סלעּפמיג
 ײר ַא ןּבירשעגנָא ,װ טָאה ,גנודנירג
 ;ער סלֵא לװיײט רעדע יו ,סעטערעּפָא
 'רע ,(רֹוש השמ ןופ ָאטערּביל) ?טנעג
 :רעיוא קחצי ןופ ָאטערּביל) "יולה הדוהי
 הּכלמ יד ,"לַאּב רעשימָאק רעדע ,(ךַאּב
 לופטרעװ סרעדנוזַאּב ,דנַא ,פ ,א "אבש
 ץיאנתסוּבח ,'םילשורי תֹּבַא רעּבָא ןענייז
 . ןוא (ךאברעױא קחצי ןופ סָאטערּביל)
 סעצרּפ .ל י ךָאנ) "תונתמ יירד ידע

 ;(עטכישעג רעכילמיטסקלָאפ רעטמירַאּב
 עשיסַאלק סלַא טסַאפעגפיוא שילַאקיזומ -

 .ןַאהָאי ןופ רעטסומ םעד ךָאנ סעטעעּפָא -
 עקיזָאד יד ןּבָאה ,עּפוס ןֹוא סוָארטש
 ;רעווא עשינָאפמיס ערעיײז טימ קרעװ =

 ?פיוא דנצנעלג ןוא ןרָאכ ערעייז ,סערוט
 סעידָאלעמ רצוא םעד ,ןלַאניפ עטיוּבעג
 רעיײז טַאהעג ,ןָאט ןשידי םעד ןוא
 ןרָאװעג טליּפשעג ןוא גלָאפרע ןסיורג ַא
  גנַאג רעד ןופ סרעטַאעט עשידיי יד ןיא
 ןרעװ ס--וו סעידָאלעמ ךס ַא -,טלעוו רעצ

 יי

 ,ןעגנולעגמוא . רעּבָא

 עתמֹא סלַא .קלָאּפ ןופ ןעגנוזעג ךיוא
 רעד ףיוא גָאטיירפש יװ ,םינוגינסקלָאפ
 יור ןוא טסַאר ןָא טרעדנַאוװח ,ײטכַאנ
  טלרוג רעלעירעטַאמ ןייז רעּבָא ,,דנַא .ַא
  :עג טָאה ,רערעווש ַא רעיז ןעוועג זיא
 ,הוויח .בילוצ טכַאנ ןוא גָאט ןליּפש ט ומ
 1901 ,תוקחד סיורג ןיא טבעלעג לָאמעלַא
 ?טורַא עּפורט רענעגייא ןא טימ רע זיא
 :ַאּב ,עניװָאקוּב ,עיצילַאג רעּביא ןרָאפעג
 ואוו ,ןילרעּב ןוא טשעּפַאדוּב ךיוא טכוז
 תּבי ןייז טימ גלָאפרע סיֹורג טַאהעג
 ןרינָאּפמָאק ךיוא טוװּורּפעג ,"םילשורי
 ,רעטַאעט ןשיעּפָארײא ןרַאפ סעטערעּפָא

 רעד יו םעדכָאנ
 ,ַאגנַא טָאה יֹולה שטיוורוה השמ .ּפָארּפ
 ןיק רעליּפשיוש עטסעּב ס--װ סרישז
 ,ןלאפעצ עּפורט יד ךיז זיא ,עקירעמַא

 - ףילימַאפ ןייז טימ ךיז רע טָאה 1912 ,

  ןכָאנ ,גרעּכמעל ןיא רעדיװ טצעזַאּב
 ;טנַא המחלמ?טלעו רעד ןופ ךָארּבסױא
 ןַא ןיורק 5 רַאפ ואוו ,ןיוו ןייק ןפָאל
 ןיא רעטסײמלעּפַאק סלַא טעּברַאעג טנוװָא
 ךיז המחלמ רעד ךָאנ ,רעטַאעט ןשידיי
 טליּפשעג ,גרעּבמעל ןייק טרעקעגקירוצ
 תעשּב ;רעזײהעּפַאק ןיא ןוא תונותח ףיוא|
 טרעטשעצ זיא םָארגָאּפ רעגרעּבמעל םעד
 רע ואװ ,יַאיצַאּבאװ עּפַאק סָאד ןרָאװעג
 .ןצנַאגניא ןיא רע ןוא ,טליּפשעג טָאה
 סיורג ןופ זיא רע זיּב ,טיורּב ןָא/ ןּבילּבעג
 ?יומ רעשידיי רעד ,ןעגנַאגעגסיױא טיונ
 העדּב ןּבָאה לָאז "לבויז ג"8 רעשילַאק
 .--,קרעוו עשילַאקיזומ ס--וו ןּבעגוצסױרַא
 .ןעועג עקינייא ןענייז רעדירּב ענייז ןופ
 סעירָאטַאװרעסנָאק יד ןיא ןרָאסעפָארּפ|

 ערעייז ןוא ,ןָאדנָאל ןוא גרעּבמעל ןופ
 יריוו סלַא טנכייצעגסיוא ןענייז רעדניק
 ףסוי ,,וװ ווַאלסינָארּב ,.וװ ימע יװ ,ןזָאוט
 / ןופ רעטסיײמטרעצנָאק רעטשרע רעד .װ
 .יערעּפָא-הכולמ רענילרעּב רעד
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 ;1925 ,י"ב ,"ָאט, ןיא ,רעטומלרעפ םולש
 ןופ ?טַאלּבגָאט, רעגרעּבמעל ןיא ,יקצַאװַאז בוד

 רעד ןיא ,זױהטַאר לָארַאק ר"ד 5 211

 1864 חס 1025, 4

 - = 188...) בקעי ןַאמרעסַאװ
 ,ןלױּפ ,קצָאלּפ ןיא .ּבעג (

 :ברעמ ןיא טּבעלעג ,טרעדנַאװעג ליפ רעייז
 ןיא ךיוא ןעוועג ,עקירעמַא ,עּפָארײא
 עטצעל יד .וו"זַאא ,עידניא ,עטוקלַאק
 :ַאֹּב זיא רע ואו ,עשרַאװ ןיא ןרָאי
 ץּוחַא ,שילגנע ןופ רערעל סלַא טקיטפעש
 ,ןטפירש?טייצ עקינײא ןיא ןעלקיטרַא
 סָאדח טיא ךוּצ ַא ןּבעגעגסױרַא רע טָאה
 ,עשרַאו) ,"םוילַאיצָאס רעד ןוא רעטַאעט
 ?יה ַא ןופ ווּורּפ ַא --(180 + א ן"ז ,1
 גנולדנַאזַאּב רעשיטסילַאירעטַאמ?שירָאטס
 ַא ץוחַא ;םעלּגָארּפ:רעטַאעט רעד ןופ
 טגנערּב לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןסיורג
 ?ץגייא ךיוא ךוּב םעד ןיא רָאטװַא רעד
 עלַאסקָאדַארַאּפ וצ טּפָא ,תורעשה ענ
 םזינרעדָאמ ןגעו ,עטעדנירגַאּבמוא ןוא
 :ַארעטיל רעד ןיא םינַאיסערּפסקע ןוא
 :עט ןשידײ ,עמַארד רעיינ ,ָאניק ,רוט
 ,רעטַא

 -- 1866 22/8) בקעי ןַאמכקַאװ
 ןייז ,ןילּבול ןיא .ּבעג (

 :טַאװירּפ ַא ףורַאּב ןופ ,ליּכשמ ַא ,רעטָאפ
 לעיצעּפס ןיק םיא טָאה ,טַאקָאװדַא
 ןכָאנ ןוא ,ןּבעגעג טיג גנויצרעד עשידיי
 עשידיײ-שיניורק עקיסַאלק:4ַא ןקידנע
 :יואוושעג ַא ייּב טעּברַאעג .וװ טָאה לֹוש
 ךיוא טייצ עצרוק ַא ,טַאקָאװדַא םענער
 ;נוא עּפורט סנעדַאפדלָאג ןיא טליּפשעג
 סלַא ,קָאטשניײװ ןופ עיצקעריד רעד רעט
 סרמש ןענעייל וצ ןּבױהעגנָא רָאיטקַא
 :גיורק ןיא ,ןענַאמָאר סנײטשָאלּב ןוא
 טנידעג 1890 טניז טָאה רע ואוו ,טַאטש
 שידיי ַא ןיא רעייגנייא סלַא ,רעטילימ ןיא
 :שיסור רעד טימ טנעקַאּב ךיוא ךיז ןיוה
 קרעוו יד טימ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי

 יוצ .דנַא .א עלעדנעמ ,קיד .מ .א ןופ
 :רַאעג רָאי 2 ,רעטילימ ןופ ןעמוקעגקיר
 .ססתטא- יד ןיא רעקינָארכ סלַא טעּב
 אב ןַאד ,סאוה 66008/'1 .ם8מסאסטס1א

 רענילּבול םעד ךרוד ןרָאװעג טקיטייז
 ץיטָאנ ַא ןקורדּפָא רַאפ רָאטַאנרעּבוג
 ךרוד ןדיי ןטריטסערַא ןַא ןגָאלש ןגעוו
 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא ײצילָאּפ רעד
 טסַאפרַאפ 1908  ,רוטַאקָאװדַא = טַאװירּפ
 ןיאפ ט"א קיטשרעטַאעט טשרע ןײיז
 ,ןטקַא 3 ןיא דליּב:םָארגָאּפ ַא--"געט ענעי
 :מָאק ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא סָאװ
 ;רַאװ ןיא רעטַאעט ןשידיי סעצעיענַאּפ
 ןרָאװעג טרעװרַאפ דלַאּב רעֹּבָא ,עש
 ,טסַאפרַאפ ןַאד טניז ,טכַאמ רעד ךרוד
 עצנַאג ַא טצעזעגרעּביא רעדָא טעּברַאַאּב
 ;ײז סע עכלעוו ןופ ,קיטשרעטַאעט ייר
 ;עקידנגלָאפ יד ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענ
 :ַאקָאװָארּפ רעדא ,"ענעסיוטשרַאפ ידי
 ;עג רעד רעדָא לדײמנסַאג סָאדװ ,"רָאט
 ,"בוטש:רעלעק ַא ןיאװ ,"טעליּב רעל
 טכעלטנפעראפ) "שטיװעלעסָאי קערעּבז
 ,עשרַאװ ,"הנביח ג"פ ,םרָאפכוּב ןיא ךיוא
 ןיא / ןרָאװעג טריפעגפיוא 1912 0
 .יּבּכמ יד, ,(ןילּבול ןיא רעטַאעט ןשיליױּפ
 - ,"תונּברק-םָארגָאּפ רענִיַארקואח ,"רעטומ
 -- "רעמורק רעד עקשיפ{ ,"סילייּב לדנעמז
 רעדח ,םירפס?רכומ עלעדנעמ טול
 טול -- "םַאדרטָאנ ןופ רעגנילקנקָאלג
 --"ענעגנַאהעג ןּביז ידח ,ָאגוה רָאטקיװ
 סָאװ ,יורפ ידח ,וועיערדנַא .דינָאעל טיול
 ?ערעּפָא עלעניגירָא ;"טעגרהרעד טָאה
 . עקניװלַאמח ,"עטרעּב ענייש ידי :סעט
 ;עג טריפעגפיוא 18 -- 1917) "ױזַא ליו
 עניּב רעשטייד רעד ףיוא ךיוא ןרָאװ
 ריא; ,יןעק דיומ ַא סָאװװ ,(ןיוו ןיא
 / :סעטערעּפָא טצעזעגרעּביאז }"סיפענעּב
 יד הנשושח ,"הווחח ,"טעּבלמיה סָאדװ
 .:יל ַאטָאװ ,"קרַאמ:לדיימ רעדז ,"העונצ
 ?ירפװ ,"עּבילרעגייגיצ/ ,?קישטּפוּפז ,"עֹּב
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 ,"ןעלדניווש רענעמ ןעווא .,"טפול:סגניל
 ?רַאפ יירד ידי ,"ןיסעצנירּפ:רַאלָאד ידח
 ןָארַאּב+ ,"ןיטשריפ:שַאדרַאשטװ ,"ןעגנַאל !

 רעד ןופ טײצ יד -- ,"יזוסז ,"לעמיק
 ואוו ,דנַאלסור ןיא טכַארּברַאפ המחלמ
 :ָארגָאּפ עטסכעלקערש יד טּבעלעגרעּביא
 ןייק ןעמוקעגקירוצ ,ענִיַארקוא ןיא ןעמ
 עירעס א טכעלטנפערַאפ ,1920 ןילּבול
 :עגַאט רעזדָאלז ןיא ןעגנורעדליש:םָארגָאּפ-
 :עדנַא ןיא טקורדעגרעּביא ךיוא) "טַאלּב
 .ופ ןעגנוטייצ עלעיצניװַארּפ עשידיי ער
 טַאלּבנכָאװ סגייווצרעּבליז .ז ןיא ,(ןליוּפ
 תונורכז ןּבירשעג "טכנוק ןוא רעטַאעטח|

 ןגעו א"צ ,רעטַאעט ןשידיי ןטלַא ןופ
 יעניּב רעשידיי רעד ףיוא ןטסירק

 -- 1808) לאקזחי ןַאמסטרָאװ
 ַאּפ ,ץעינַאװז ןיא ,ּבעג (

 ,עילימַאּפ רעכעלגעמרַאפ ַא ןיא  ,עילָאד
 .רע טָאה ,גנויצרעד עשימייה ַא ןעמוקַאּב -
 !טש רעטעּפש -

 .ץייווש ןיא טריד
 .טייצ עצרוק ַא)

 - =סַארטש ןיא ךיוא
 ?רעווינוא רעגרוּב
 ,קינכעט (טעטיס
 . ןוא עיגָאסָאליפ
 - .שעג ,עיגָאלָאיצַאס
 רעלעזַאּב טקידנע

 ןרעּב ןיא ,רעקימעב סלַא טעטיסרעווינוא
 רעדנירג ףניפ יד ןופ רענייא ןעוועג |

 ;געטכיל ,ןיקריס ןמחנ טימ ןעמַאזוצ)
 ,סַאמיל .לרפ ןוא ןַאמצייוו םייח ,ןייטש

 (לימכוּב ,רפ טציא |
 :טס סלַא ,ןייארַאפ ןשימעדַאקַא ןשיטס
 טנעדנָאּפסערַאק רעקידנעטש ןעוװעג טנעד
 טַאלּבנכַאװ ןשידי רעטשערַאקוּב ןופ
 ?רַא עשיטסיצילּבופ עטשרע יד ,"ץעויהץ
 ,"דוי םעדײ ןיא טכעלטנפערַאפ ןעלקיט
 ענעדיײשרַאפ ןיא טעּברַאעגטימ ןַאד טניז

 | =ַאג ,דנַאלסור ןופ ןטפירשטייצ עשידיי |

 =ינויצ ןטשרע ןופ

 רושָארּב ַא טסַאפרַאפ ,עינעמור ,עיציל
 זיא סָאװ ,דנַאפלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןגעוו |

 ,זירַאֿפ ,ןָאדנָאל ,ךיירטסע ןיא סױרַא
  ?!ןעטסינויצ יד ןעליוו סָאװז ךוּב ןייז
 ןופ רענייא ןעוועג זיא (1902 ,ןָאדנָאל)
 םזינויצ ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא עטשרע יד
 =נָאל ןיא טעדנירגעג 1904 ,שידיי ןיא
 ?עטיל ןוא עשיטסינויצ:לַאקידַאר ַא ןָאד
 ,"טפנוקוצ עשידוי ידע טפירשטַאנָאמ עשיר

 ןייק ןגָארטעגרעּבירַא ךָאנרעד עכלעוו
 רעקידנעטש ַא ןעוועג רעטעּפש .עשרַאװ
 סװָאלָאקָאס םוחנ ןיא רעטעּברַאטימ
 .סעצָארּפ:עסערּפ ַא ּבילוצ ,"ףַארגעלעט;
 1907 ּבייהּגָא ,דנַאלסור ןזָאלרַאפ טזומעג

 ?עגסױרַא ַא"צ ָאד ,עקירעמַא ןייק קעװַא

  =ַאֹּב רעד טימ "ַאקירעמַאפ ּב"מז ַא ןּבעג
 .ײדיײ:שינַאקירעמַא זיולּב ןופ גנוקילייט
 ןעיינַאּב טוװּורּפעג ,רעלעטשטפירש עשי

 / סע רעכלעו ןופ ,"טפניקוצ עשידוי ידי

 :טימ ,זיולּב ןטפעה 3 ךָאנ סױרַא ןענייז
 :נכָאװ ןשיטסינויצ םעד ןיא טעּברַאעג
 םעד ןיא ,"קלָאפ עשידיא סַאדװ טַאלּב
 ,"רעפּפמעק ןעשיריאק ןשיטסינויצ:ילעוּפ
 ?רָאמז,יטַאלּבעגַאט ןעשידייא ,"גָאטז .ןיא

 .*קַאדער ןעוועג ןוא ,דנַא.א ײלַאנרושז ןעג

 ןופ ,ןעגנוטייצ ייר רעצנַאג ַא ןופ רָאט
 =דַא רענָאטסָאּב רעדח טַאלּבגָאט םעדו

 רעדח טַאלּבנכָאװ םעד ןופ ,"טַאקָאװ
 טַאטש ,ַאטנַאלטַא ןיא "ןרעטש רעשידיא

 ?רעלדָא רעדענעקז םעד ןופ ,ַאישזדרָאשזד
 רעכעלטנכעוו רעד ןופ ! ,לַאערטנָאמ ןיא
 . ןיא "עמיטש רעשידיא רעינרָאפילַאקװ
 =טרעדנָא טריטסיסקע) .ָאקסיצנַארפ = ןַאס
 +ידיא םעד, ןופ ,(15 -1913 רָאי ןּבלַאה
 .סלַא) דנעלוילק ןיא "רעטכעו ןעש
 ,ןכָאװ / זיולּב טריטסיסקע טַאלּבגָאט
 ןיא "טייצ ידפ רעכעלטנכעװ רעד ןופ

 'טויירעג ליפ טָאה ,וו ,סעלעשעזדנַא:סָאל

 .,דנַאלשטייד ןיא רעקימעכ סלַא טעּברַאעג

 ?גיא?טסעוו) ָאגנימָאד:ַָאטנַאס ,עילַאטיא
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 סלַא עּפָארײא טכוזאּב 21--1920 ,(עיד
 - ,(ק .ד ,ד) "טניַאשזדי ןופ רעײטשרָאּפ
 ןיא טעּברַאספליה רעד טימ טריפעגנָא
 :עג ,לארשי:ץרצ טכוזַאּב ,עיצילַאג?חרזמ
 ,עו.,ש 1 4 םעד ףיוא טַאגעלעד ןעוו
 ,סערגנָאק ןשיטסיניצ 211 ןוא ,שזז
 ?דוסיהןרק םעד ןיא טעּברַאעג רעטעּפש
 ןקיזָאד םעד ןזָאלרַאפ ןכָאנ ןוא ַארויּב
 ןיא רושָארּב ַא ןּבעגעגסױרַא טמא

 רעטקַארַאכ ןשימעלָאּפ ןופ דנַאלוװילק |
 ."ןעכערּברַאפ ַא זיא ןעגײװש ןעווײ ט"א
 ןופ ןעציטָאנז :ךָאנ טכעלטנפערַאפ טינ
 "רָאטקעריד = "טניָאשזדא םענעזעוועג ַא
 :רַא רעד, עמַארד עקיטקַאיירד ַא ןוא
 ,םדא:ןּב : ןעמינַאדװעסּפ ענייז ןופ ."טסיט
 רעצרַאװש רעד ,תונוימד:לעּב

 ,(ןסערעטניא = ןעיורפ ןגעוו) גרעּבנעזייר
 ;רָצפילַאקז רעד ןופ רָאטקַאדער סנטצעל
 :נַא;סָאל ןיא "עמיטש רעשידיא רעינ
 .סעלעשזד

 1885 --14/11) ריקי יקסװַאשרַאװ
 ,ןליוּפ ,עװַאלמ ןיא .ּבעג (

 ,ץענערג רעשטייד רענעזעוועג רעד ייב
  =עג ,עילימַאפ רעשירחוס:שידיסח ַא ןיא
 ןוא לּביטש?םידיסח ,רדח ןיא טנרעל
 ךיז ארמג טימ קיטייצכיײלג ,ךיז רַאפ
 הלּבק ,הריקח ירפס טימ ןּבעגעגּפָא ךיוא
 ןפ העּפשה רעד רעטנוא .תודיסח ןוא
 (ושָאטַאּפָא) יקסװָאטַאּפָא ףסוי ריע:ןּב ןייז -
 עשיערּבעה יד ןענעײל וצ ןּבױהעגנָא

 ,ןכַארּפש עדמערפ ןענרעל ןוא רוטַארעטיל
 | ךָאנ ,עשרַאװ ןייק קעוװַא רָאי 20 ֹוצ

 :על רעשייערּבעד ַא ןרָאװעג הנותח רעד
 ןַאד ,קצָאלּפ ייּב ,ןיניטסָאג ןיא רער
 ,טָאטשטרוּבעג ןײז ןיא רעטלַאהכוּב
 ייד ַא טכַאמעג המחלמ:טלעוו רעד ברעי
 ,עיריס ,עילַאטיא ,דנַאלשטיײיד רעּביא עז
 .ךיז רעטעּפש .,םירצמ ןוא לארשי:ץרא
 | ןופ רערעל סלַא קצָאלּפ ןיא טצעזַאּב

 ,יאשרוו

 ?רעגנוי
 ַארָאלק ,וו .* ,תמא שיא ,קישטנַאמ

 ?עגרעּבירַא ןרעט

 עטצעל יד .עיזַאנמיג ַא - ןיא שיערּבעה !
 ןרקח ןיא רעטלעטשעגנָא ןעוועג טייצ
 רעד רעּביא ןרָאפעגמורַא ןוא "דוסיה
 =עלעּב טקורדעג 1908 טניז ,ץניװָארּפ
 עשיטסילַאנרושז ןוא ןכַאז עשיטסירט
 עשיערּבעה ןוא עשידיי ןיא ןעלקיטרַא
 .י ,ןרהא-ןּב י פ"א ךיוא ,ןטפירשטייצ

 :ןּבעגעגסױרַא . םרָאפכוּב ןיא
 =יר) "תדלומה ןמ/ ,"םיעוזעזו תונויגהח
 תולעמ+ ,(םירצמ ןוא י"א ןופ רעדליּבעז
 - ףיוא ,(ןעגנולייצרעד דנַאּב ַא) ."תודרומו
 +ּבעה יא ןעגנולייצרעד:רעדניק עירעס ַא
 ,שִיער

 --((48 :26וא קרַאמ יקפװַאשרַאװ
 =עעזעגנָא ַא ןיא סעדָא ןיא ,בעג (7
 / .פילימאפ רעשידי רעטנעגילעטניא רענ

 .,הניק א | רָאג ןעװעג ךָאנ זיא רע זַא
 :לע ענייז ןענייז

 . =יֵׁשָז ןייק ןרָאפ

 רֶע ואוו ,רימָאט
 רָאי עקינייא טָאה

 יּבַאר יד טכוזַאּב

 -רָצִד ,לושרענ

 - 1ט44 םעד טכײג

 + רעד ןופ סַאלק
 =מיג ןיא רעּבירַא וו ןיא ,לושרעניּבַאר
 =וטש רָאי ַא יז ןקידנע ןכָאנ ןוא עיזַאנ

 ןופ טעטלוקַאפ ןשידירוי ןפיוא טריד

 םוידוטש ןייז ,טעטיסרעווינוא רעסעדָא
 ןיא טקידנערַאפ רע טָאה טסירוי סלַא
 =עג הנותח ,1875 טעטיסרעווינוא רעוועיק
 ,1879 דניקרעטסעווש ַא סנייז טימ טַאה
 ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא רע טָאה
 =יואוושעג סלַא וועיק ןיא טריציטקַארּפ
 םייּב טעּברַאעג ןוא טַאקָאװדַא רענער
 קנַאדַא .רעמַאקסטכירעג ןוא טכירעג:זיירק

 1845 ןּבעגעגנָא שלַאפ זיא / 63 ןיא ('
 ןַײז סלַא רימָאטישז ןוא רָאיײסטרופעג ןײז סלא

 .טרָאסטרוּבעג
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 ןייז ןוא תולעמ עקיטסייג עכיוה עניײז
 רעייז ןעוועג רע זיא רָאמוה . ןקיטומטוג

 ענייז עלַא יב טכַאעג ןוא טּבילַאּב
 רעד ןופ ןזיירק יד ןיא טמֶשעג ןוא םירבח
 :סיוא ענייז טימ וועיק ןיא ץנעגילעטניא
 :ןטּפמָארּפסקע עשיטסירָאמוה עטנכייצעג
 . ףיז רע טָאה רעּבָצ לעירעטַאמ ,ןטעלּפוק
 טשרע ןוא טגָאלּפעג רעווש .ןּבעל ץנַאג ןייז
 עלעטש ַא ןעמוקַאּב טָאה רע ןעוו ,3

 רעשיגלעּב ַא ןיא טלוסנָאק:סירוי ַא ןופ -
 טָאה ,ןָאד ןפיוא סעטוה ןופ עינַאּפמָאק
 ?ורבעפ ןיא ,טרעסעּברַאפ עגַאל ןייז ךיז
 ;וצ ןוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא 1905 רַא
 ךיז טָאה רע ואוו ,וועיק ןייק ןרָאפעגקיר
 :רעּביא ןיא רָאי רָאּפַא טרעטַאמעגּפָא -

 ןּברָאטשעג זיא ןוא םירוסי עכעלשטנעמ
 ןייז קידנזָאלרעּביא . ,עיסקעלּפָאּפַא ןַא ןופ |

 םוש ןָא רעטכָאט עקיצנייא יד ןֹוא יורפ
 .ןופ ןרָאי עטצעל יד--,ןּבעל םוצ ןעלטימ
 סלַא ןרָאװעג טמירַאּב ,וװ זיא ןּבעל ןייז
 רעיירפ רעד ןיא ,רעטכידסקלָאפ רעשידיי
 רַאפ ןעגניז וצ ןּבָאה ּביל רע טגעלפ טייצ
 ןילַא טָאה רע סָאװ ,רעדיל עשידיי ךיז
 ,ייז וצ םינוגינ יד טימ ןעמַאזוצ טסַאפרַאפ
 .ַא ןּבָאה ןלָאז יז זַא ,קידנענעכער טינ
 וליִפַא יז רע טגעלפ ,טרעוװ ןשירַארעטיל
 יד ףוס זיא ע"ש ויּב ,ןבייױשרַאפ טינ
 ריואוועג ה"רי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעק0
 :ָאװדַא ןקידרעװקרעמ םעד ןופ ןרָאװעג
 םיא ףוס:לּכ:ףוס ןוא ױעטכידסקלָאפ:טַאק
 וצ םינוגינ יד טימ רעדיל יד ןעגנואווצעג
 ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,ןּביירשרַאפ
 סױרַא 1900 זיא ןטסינויצ רעוועיק עּפורג ַא
 ט"א רעדיל ס--וו 25 ןופ גנולמַאז ַא

 המדקה ַא טימ ,"רעדעילסקלָאפ עשידויפ
 טַאהעג טָאה גנולמַאז יד .ע"ש ןופ
 ץנַאג ןוא גלָאפרע ןכעלנייװעגרעסיוא ַא
 טײרּפשרַאפ יז ןופ ךס ַא ןענייז ךיג
 ןעמַאװצ ,לארשי תוצופּת לכּב ןרָאװעג
 ןטערטסױרַא ךױא .װ טגעלפ ע"ש טימ

 .,וועיק ןיא ןטנװָא עשיטסינויצ יד ףיוא
 ,וועשטידרַאּב ןוא ןבל:הדש טכוזַאּב ךיוא
 ליפ טימ רעדיל ענייז קידנעגניז ןיילַא
 רעניש ַא טימ ,ליפעג ןוא רָאמוה
 - ןופ עּבַאגסױא ע0:2 ַא ,םיטש רעקיצרַאה
 טימ -- "רעדיל:סקלָאפ עשידויח ענייז
 ע"ש ןופ המדקה רעשיטירק:שיפַארגָאיּב ַא
 ןױלּב סָאװ ,רעדיל עײג 21 טימ ןוא
 טכעלטנפערַאפ ןענייז יײז ןופ רָאּפ ַא
 רעשידוי, ןוא "דוי םעדח ןיא ןרָאװעג
  ס--װ ךָאנ סױרַא ןיוש זיא ,"עילימַאּפ
 ז"ז ,1914 ,סעדָא ,"הירומח ג"פ) טיוט
 רעּביא ס--וו ןופ עכעלטע זיולּב ,(93141/
 עלַא וצ ;םינוגינ ןָא ןענייז רעדיל 0
 ןענייז סָאװ ,ןטָאנ ָאד ןענייז עקירעּביא
 רעדנווַאּבַא ןיא "הירומשךרוד ןּבעגעגסיור
 עטכע ןרָאװעג ןענייז ייז ןופ עליפ .ךוּב
 ףירּב ַא, ,"תיּב:ףלא רעדח יװ ,רעדילסקלָאֿפ
 .רעדז ,"הקבר ןוא הרשק ,ַאקירעמַא ןוכ
 .םינופ דעיל סָאד/ ,"עּבַאּב רעד טימ עדייז
 - :םרוד ףיט ןוא ךַאפנייא .וו"זַאא "טיורּב
 םוצ טנעָאנ רעײז ייז ןענייז ,טּבעלעג
 ,עיזעָאּפסקלַאפ רעשידיי רעד ןופ טסײג
 ,קלָאפ ןופ ןּבעל םעד טימ טּפינקעגנעמַאזוצ
 טְליִפ ייז ןיא ;ןדיירפ ןוא ןדייל ענייז טימ

 ,ןרערט עשידיי ןופ גנַאלקּפָא רעד ךיז
 ןופ ,ןעמָארגָאּפ ןוא תולג ןשידיי ןופ
 . = ןרעדנַאװ ןשידיי ןופ ,תולד ןשידיי

 וליפַא ,דילסקלָאפ ןשידיי ןופ ןטעשזויס עלַא
 ,וװ ייּב ןענייז ןוויטָאמ עטסקיטעמוא יד
 רעד :ןוחטּב ןשידיי טימ ןעגנורדעגכרוד
 ,שטנעמסקלָאפ רעד ,רעדיל ענייז ןיא דיי
 טינ ןענייז ןדייל יד ;טסימיטּפָא ןַא זיא
 םעד םיא ןיא ןקיטשרעד וצ דנַאטשמיא
 ,טפנוקוצ רערעסעּב ַא ןיא ןּבױלג ןפיט
 סָאװ ,ליפעגסנּבעל עקידיירפ עקרַאטש סָאד
 ס--וו ןיא ,"רעדיל טגניז ןוא טדיילץ
 .טליפ עיױעָאּפ רעקידתומימּת ףעקיצרַאה
 ןשידיי םעד וצ עּביל עקידנריר ַא ךיז
 עּביל עפיט יד טָא רָאנ ןוא ,ןּבעלסקלָאפ
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 ױזַא יוװ ,ןייטשרַאפ וצ ןּבעג זנוא ןעק
 ךיז טָאה שטנעמ:רוטלוק רענרעדָאמ ַא
 ךיז ,רעקיטכיר ,רעדָא ןזָאלּפָארַא טנעקעג
 ןַא ןופ הגרדמ רעד ֹוצ ןיּב ןּבייהפיוא
 ס--וו ןופ ךַארּפש יד ,רעטכידסקלָאפ ןתמא
 טינ ןוא טכע יֹזַא טקנוּפ ןיא רעדיל
 ןיא סָאד ;טלַאהניא רעייז יו ,טלצניקעג
 יֹוזַא ,ךַארּפשסקלָאפ עכַאפניא עתמא יד
 רעד ,ןילָאװ ןיא טדערעג טרעװ יז יו
 ךיוא ,ןטלַאהעגסױא דימּת טינ זיא לקשמ
 ,טַאלג לָאמעלַא טינ ןענייז ןעמַארג יד
 טָאה טױּכ טעד ןיא ;ךעלמיטסקלָאפ רעּבָא
 ןרעדנַא םעד רעטסומ סלַא טאהעג ,װ
 םהרבא רעטכידסקלַאפ ןשידיי ןסיורג
 ןַא ןעוועג בגא זיא רעכלעוו) ןעדַאּפדלָאג
 :ישז ןיא ןיוהנרעטלע ס--ווװ ןיא רעייגנייא

 ךרוד ןעועג ןּבעל ץנַאג ןייז ןוא רימָאט
 עגייש יד ,(,וו טימ ןדנוּברַאפ טּפַאשדניירפ
 :עגוצ סיואכרוד ןענייז םינוגינ עקיצרַאה
 .,טסקעט םעד ןֹופ ןוויטָאמ יד וצ טסַאּפ

 ןפלָאהעגטימ קרַאטש ךיוא טָאה סָאד ןוא
 טעטירַאלוּפָאּפ רערעייהעגמוא רעד וצ
 ןעגנוזעג ןרעװ עכלעוו ,רעדיל ס--וו ןופ
 טּבעל סע ואוו ,טלעװ רעצנַאג ועד ןיא
 ,טרָאװ עשידיי סָאד רָאג

 ןיא ,שטיּבאּב ףסוי } ,יקצולירּפ חנ ;/ ,23

 ןעגנוליטטימ עטַאװירּפ 13 ,1908 ?גנוטײצײנַאמָאר

 ןופ עּבַאגסױא רעטשרע רעד ראפ יורפ ס--װ ןופ
 ,| ,1915 ,"טלעװ עשידויג ,רעגינ ,ש ;ןָאקיסקעל

 --1898 םֹורַא) רווע יקפװַאשרַאװ
 לטעטשניילק ַא ןיא .ּבעג ( |

 :ַאּבעלַאּב ַא ןיא ,טנגעג רעװעשרַאװ ןופ

 ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ,עילימַאּפ רעשיט
 טייצ עסיוועג ַא ןוא ליּכשמ רעּבלַאה ַא
 ַא ןעמוקַאּב ,ןָאדנָאל ןיא טּבעלעג ךיוא
 ,װ זיא ,גנויצרעד עשידיי עכעלנייוועג
 ?בעה ַא ןעװעג טייצ לקיטש ַא רעטעּפש

 -עגסיוא ךיז ךָאנרעד ,רערעל רעשִיער
 ;ַארעטיל עטשרע יד .,עיּפַארגָאטַאפ טנרעל
 ,ןגרעּבנעסייוו ,מ .י וצ טכַארּבעג ןווּורּפ עשיר
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 שַאט ןייז ןופ ןרָאװעג לעּפתנ זיא רעכלעוו

 ברקמ קרַאטש רעגנַאּפנָא ןגנוי םעד ,טנעל
 ?גומשז ןַאמָאר ןייז ןּבעגעגסױרַא ןוא ןעוװעג
 , ןופ טחירטסוליא ,,ט 3 ןיא) "סרַאל
 ?רַאװ ,?ג"פ:גרעּבנעסייווח ,לעטיײּבנעדיײז
 טָאה סָאװ ,(120794794 ז"ז ,1920 ,עש
 ןפורעגסױרַא ,םשור ןסיורג ַא טכַאמעג
 ןיא טעמּכ סעױנעצעה ןוא ןעלקיטרַא
 :רוק ַא ןיא ןוא ןעגנוטייצ עשידיי עלַא

 םיױא עקינייא ןטלַאהעגסױא טייצ רעצ
 .("עגילרוטלוקװ ג"פ ןיא עטצעל יד) סעגַאל
 סָאד טרעדלישעג טרעו ןַאמָאר םעד ןיא
 רעד תעשּב ןליױפ ןיא לטעטש עשידיי
 טעטילַאטורּב יד ןעוו ,עיצַאּפוקַא רעשטייד
 המחלמ רעד ןֹופ
 טכַאמעגנָא טָאה
 םעד ןיא ןּברוה ַא
 . פייטשסנּבעל ןטלַא
 ילַארָאמעד ,רעג
 :לעפַאּב יד טריז
 ?עגנייױַא ,גנורעק
 רעד ןיא יז ןפרַאװ

 :טַא רעקידרקפה
 ;תוסנרפ= ;לכומש צלעיצעּפס יד ןופ ערעפסָאמ
 טימ ,שירפ ןוא גיטפערק ,קיטרַארוטּפלוקס
 טקעלַאיד ןקידעּבעל םעד ןיא ,גיוא ףרַאש ַא
 ,װ טלָאמ ןעניױשרַאּפ עטריפעגסורַא יד ןופ
 ןופ ,ןּבעל עלַאטורּב ,עיור ,עטעקַאנ סָאד
 ?נגייפ עלַא ןסירעגּפָא טָאה המחלמ יד ןכלעוו
 ןּבָאה סָאװ ,תוציחמ יד ןכָארּבעצ ,רעטעלּב
 םידמול ,עטסָארּפ ןופ עלעדייא טלײטעגּפָא
 רָאנ ןוא ,עמערָא ןופ עכייר ,םיצראה:םע ןופ
 ביד רעד טָאה ןעמַאנסױא ענעטלעז ןיא
 ןכירטש יד קורדסיוא םוצ טכַארּבעג רעט
 ,טייקכעלשטנעמ רעטרַאצ רעלעדייא ןופ
 :לגומש רעוויטקעלַאק רעד וליפַא סָאװ
 יִד) ןקיטשרעד טנעקעג טינ טָאה קוּביד
 ןוא רעלגומש ַא לגנִיי ַא ןשיווצ עּביל
 טָאה ,וו .(עקטוטיטסָארּפ ַא ןירעלגומש ַא
 ךיא ןלעװָאנ ייר א טכעלטנפערַאפ ךיוא
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 ,(א ,1922 ,"ןעמוקעגמיהַא!) ."טפנוקוצח
 4004 ,1924 *ףרָאד ןיא הנותח ַאש
 ןופ "בעל עײנ סָאד) ?שירעּביײװש
 ידנֲא .א (ןע--4 ,רעגינ:יקסוװָאלטישז
 | ,ןילרעּב ןיא טּבעלעג ,ןלױּפ טזָאלרַאּפ 1923
 - ,ירַאּפ ןיא רָאי רָאּֿפ עטצעל יד ,ןָאדנָאל
 ןעלקיטרַא ןוא ןציקס טרָאד ןופ ןּבירשעג
 רענָאדנַאל ,"רעטעלּב רעזירַאּפ? יד ןיא

 ,דנַא ,א "רעטעלּב עשירַארעטיל, ,"טייצא
 ,יטייצטינש ןיאק ,ןַאמָאר רעטצעל ןייז
 ןופ ג"פ רענליװ ןיא ןּבעגעגסױרַא טרעוו
 יי ,ןיקצנלק .ַא ,ב

 ,"טלהעפ סָאװ סעּפע ןעגעװ , ,שטיװָאּבוקאי ,ל.א

 . ,"לחַארטש ןיא ,ליזיימ .נ 1120 ,114 ,1921 ,"טנייה , ןיאי

 ;?טנעמָאמ , ןיא . ,"קלָאפ ןופ , ,סוינילרַאק יב 1

 עײנ, ןיא ,.װ .י !?ןרעטשנעגרָאמ , ןיא ,החמש-ןּב|
 ,ןעּבעל עיור סָאד, ,רעגינ .ש ;1921 ,1/ןש ,"טלעוו
 / *רעכיּב , ,םיוּבלעּפע ,ב ָןׁש ,1921 ,"טפנוקוצ , ןיא

 .227 ,1923 ,"טלעווי

 (1912 22/ןט --1887) השמ עשרַאװ
 ןעוו ,טנגעג רענדָארג ,לָאּפָאטנַא ןיא .ּבעג-
 2לע ענייז ןּבָאה ,דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע
 ןוא ,קצָאלּפ ןייק ןגיוצעגרעּבירַא ךיז ןרעט
 רעשיליוּפ רעליטש רעקיָאד רעד ןיא
 .?רעדניק ענייז טּבעלע גּפָא ,וװ טָאה טָאטש-
 דגיק ךעלקנערק ַא ןעוועג זיא רע ,ןרָאי
 קידנעטש ,טײקמַאזנײא טַאהעג ּביל ןוא;
 רַאפרעד ,רעטמולחרַאפ ַא ןעגנַאגעגמורַא
 =עּפַאגרַאפ רעד? ןעמָאנוצ םעד ןעמוקַאּב
 :עג ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא ירפ ,"רעט
 .טייצ עצרוק ַא ,טעּברַא רעכעלטּפַאשלעז
 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענַאטשעג

 ,"דנֹוּבצ םוצ רעּבירַא ךָאנרעד .,םזינויצ |
 =ַאגרָא ןָאטעג ,טרידנַאגַאּפָארּפ ,טריטיגַצ

 ןעוועג לָאמ רָאּפ ַא ,טעּברַא עלענָאיצַאזינ;
 :רַאװ ןיא הסיפּת ןיא ןסעזעג ,טריטסערַא:
 קידנעוטּבילוצ .שילָאק ןוא ,קצָאלּפ ,עש
 קעװַא 1906 ,ןרעטלע ענעקַארשרעד יד

 ,ןקירּבַאפ ןיא טעּברַאעג ,עקירעמַא ןייק-
 עטצעל יד ,רעפיוקרַאפסגנוטיײצ ַא ןעוועג-
 ,רעטכעווזיוה ַא ןּבעל ןייז ןופ םישדח:
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 - ,ןשטנעמ ןטימעגסיוא ,שיטעקסַא טּכעלעג
 . ןטײהקנַארק ,ןרַאמשָאק ןופ טקינײּפעג
 - +סיוא ןַא טכוזעג ,טסײג ןוא רעּפרעק ןופ|

 עג ,המשנ רעדימ ןייז רַאפ גנוזייל
 ?תמא ןרעוו וצ ,גנוּבײהרעד וצ טּבערטש
 +עג ךיז ףוסל ןוא םורפ ןוא טוג ,קיד
 ,ןזרעפ ,ךוּבגָאט ןייז ,ןּבעל סָאד ןעמונ
 ןוא םיקוסּפ ןופ ןעגנוצעזרעּביא) ךעלטעלּב
 ?ערװַא קרַאמ ,םוילעגנַאװע ןופ ןכורּפש
 ,רעגנינייוו ,עשצינ ,ןַאמטיװ טלָאװ ,סויל
 :סיױרַא ןענייז (,דנַא ,א ,יקסווָאזָאשזּב ,טס
  =לז ןוא רעּפעט ,ק ןופ ןרָאװעג ןּבעגעג

 "המשנ ַא ןופ ןעגעווש ט"א ױדנַאל עש
 טרָאװרָאפ ַא טימ (111 זײז ,1913 ,י"נ)
 טַאהעג טָאה .װ .,רעּבעגסױרַא יד ןופ

  צפווג רעד ףױא העּפשה עסיורג ַא
 ןיא רעטכיד עשידיילגנוי ןוא ןטעטסע

 השמ ,ױדנַאל עשיז ,רעּפעט .ק יװ  ,י"נ
 טּפַאשּביל סיורג ןייז ןיא ןוא ,רידַאנ
 ליפ ךיז רע טָאה טרָאװ ןשידיי םוצ
 ;נבערטש ,ןעגנוצעזרעּביא טימ ןּבעגעגּפָא
 א"צ ,ליטס ןשידי םענייפ םוצ קיד
 - טצעזעגרעּביא רעּפעט .ק טימ ןעמַאזוצ
 | ,ןעמַארד סװָאכעשט עקינייא

 ,"המשנ רעטגָאטײװעצ ַא ןופ יודו ,רעד ץיד

 .1911 { ,"ןעּבעל ןוא ?וטַארעטיל , ןיא

 -- 1879 26ןװװ) לשיפ ץישַאו
 ?חרומ ,ענרעיזעי ןיא ,ּבעג (

 רעד עשידיי עטוג ַא ןעמוקַאּב ,עיצילַאג
 גנונעכייצסיוא ןַא טימ טקידנעעג ,גנוָיצ
 "מעל ןַאד ןוא װָאשטָאלז ןיא לושלטימ
 .ירוי ר"ד סלַא טעטיסרעווינוא רעגרעּב
 ?מעל ןיא טַאקָאװדַא סלַא קידנריציטקַארּפ
 ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג ,גרעּב

 =ַאּב ךיז ,גנֹוגעװַאּב רעשיטסינויצ רעד |

 ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ עלַא ןיא טקיליײט

 ?םעל ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג
 .סיוא ןּבירשעג ,?טַאלּבגָאטײ רעגרעּב
 =יפָא רענעזעװעג סלַא .שידיי ךעלסילש
 ,ײמֹרַא רעשיכיירטסע רעד ןופ ריצ



 090 | : | יקסדָאגיװ -- עשרַאװ | : 5

 -מעל ןיא םָארגָאּפ-רעּבמעװָאנ ןכָאנ ףֹּכיּת
  ביליֿמ עשידיי ַא טעדנירגעג 1918 גרעּב

 יד ןגעװ ןּבירשעג ךעלגעטגָאט ןוא עיצ
 ןעלקיטרַא עגנַאל ןשינעעשעג:סָארגָאּפ
 ?וצ טלָאמעד טָאה סָאװ ,"טַאלּבגָאט; ןיא

 / שידיי ןיא ןעניישרע טזומעג רוונעצ ּביל

 =ערּפער רַאפ ארומ סיוא ,שילױּפ ןוא
 ןייק קעװַא ,ןליוּפ ןַאד טזָאלרַאפ סעיסי
 ןעמונרַאפ ןיוו ןיא ךַאנרעד ,ןגָאהנּפָאק
 רעטעּפש ,טַארלַאנָאיצַאנ ןיא עלעטש ַא
 .טַאקַאװדַא סלַא הפיח ןיא טצעזַאּב ךיז

 --1856 ןסינ ח"ר) בקעי יקסדָאניװ
 :סנימ ,קסױרּבַאּב ןיא ,ּבעג (

 ,החּפשמ רעשיטַאּבעלַאּב ַא ןיא ,,ּבוג רעק
 ָאד זיאס ואװ ,קצולס ןופ טמַאטש סָאװ
 גנערטש ַא ןעמוקַאּב ,עדָאגיװ טָאטשרָאפ ַא
 ;נעמ ןופ ,גנויצרעד עשידיסח עזעיגילער
 :עגסיוא ךיז גנוצעזרעּביא:ךנּת סנָאסלעד
 טקַאדידָאטװַא סלַא ןוא שטייד טנרעל
 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןוא שיסור ךיוא
 וצ רוטַארעטיל:הלּכשה רעשיערּבעה רעד
 ןופ סַאלק ןט:5 ןיא ןעמוקעגנָא רַאי 4
 ,לָאּפמַאירַאמ ןיא עיזַאנמיג רעשיסַאלק רעד
 .=רָעד ,ליַאדעמ ַא טימ טקידנעעג עכלעוו
 :רוריכ:שיניצידעמ רעד ןיא טרידוטש ךָאנ
 :וטס סלַא ,ב"טּפ ןיא עימעדַאקַא רעשיג
 ;לָאװער ַא וצ טנעָאנ ןענַאטשעג טנעד
 ןכָאנ ,טױיטסערַא ןעוועג ,לזיירק ןרענָאיצ

 =צעּפס ךיז 1882 עימעדַאקַא יד ןקידנע

 סלַא טצעזַאּב ךיז 1883 ,ןיוו ןיא טריזילַא
 ןרעטלע ענייז ואוו ,ענליוו ןיא גָאלָאקעניג
 רעד ןוא טניואוועג רעירט ןופ ןיוש ןּבָאה
 ?עֹוויִל סלַא טקיטפעשַאּב ךיז טָאה רעטָאפ
 טכעלטנפערַאפ ,רעטילימ ןרַאפ טנַאר
 :קיטרַא:ךַאפ עכעלטפַאשנסיװ 100 רעּביא
 ,שטייד ןיא ךיוא ןוא שיסור ןיא ןעל
 :ערּפ ןיא קיטעט ןעוועג רעוט:ללּכ סלַא
 סָאװ ,תוליהק רענליוו עלַא יד ןֹופ םוידיז
 ןופ ןעמענ ענעדיישרַאפ ןגָארטעג ןּבָאה
 ,808102:064806 6060660180 ,"ןטעטימַאק

 .:ײטשטנַא רעד ייּב ,דנַא ,א  הלודג:הקדצ
 :ַארקַאמעד:לענַאיצוטיטסנַאק רעד ןופ גנּו
 רעקיטעט ַא ןרָאװעג ײטױַאּפ רעשיט

 / =ליוו ןיא עיצַאזינַאגרָא ריא ןופ דילגטימ
 ,ןגיוצעגקירוצ ךיז רעטעּפש רעּבָא ,ענ
 -- ףעייז טלקיװטנַא המחלמ:טלעוו רעד טניז

 .פיטעט עכעלטפַאשלעזעג עוויסנעטניא ַא

 עיצַאּפקַא רעשטייד רעד תעשּב ,טייק

 =ידיי רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ןעוועג

 ץרעמ ,ענליוו ןיא טעּברַא רעשיטילַאּפ רעש |
 טכַאמ רעשטייד רעד ןופ טריטסערַא 7

 רעד ןגעָק ןטערטפיוא ןפרַאש ןייז רַאֿפ !
 רעד ףיוא עיצוּבירטנַאק רעטלעטשרַאפ
 טרינרעטניא ןוא גנורעקלעפַאּב רענליוו
 :שטייד ןיא רעגַאלנעגנַאפעג ַא ןיא ןרָאװעג
 ןיא ןעמוקעגקירוצ .,(קסרעשט) דנַאל

 ןײרַא ,ענליװ ןײק 1918 לירּפַא
 ןופ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא
 רעטסינימ סלַא ןרָאװעג טריגעלעד ריא
 - ,גנוריגער רעשיווטיל רעטשרע רעד ןיא
 עג ןעמֹונרַאפ ענליוו זיא ךיילג רעּבָא
 ןוא ןרענַאיגעל עשיליופ יד ןופ ןרָאװ
 רעטיור רעד ןופ םורַא געט עכעלטע ןיא
 ןקַאילַאּפ יד ןופ רעדיוו רעטעּפש ,ײמרַא
 םעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא סלַא ןוא
 םוטרעגריּב ןשידיי ןטמיטשעג שיטסינויצ

 =עג ןּבילקעגסיוא 1922 טנַאק רענליוו ןיא
 טַאטוּפעד סלַא קָאדערַאװַאנ ןופ ןרָאװ
 ףעד ןיא קיטעט זיא רע ואוו ,םייס ןיא
 רַאפ קידנטערטפיוא ,עיסימָאק:סגנודליּב
 עשידיי ןוא עשיערּבעה יד ןופ טכער יד
 עיצַאנגיױער סדַאּבַאש ר"ד ךָאנ ,ןלוש
 ?ױרַאפ סלַא .ךיוא ןרָאװעג טלייוועגסיוא
 רעשיטַארקַאמעד רעשידיי רעד ןופ רעצ
 :טָאטש ןופ דילגטימ ,ענליוו ןיא הליהק
 .ןט:13 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,טַאר

 .טקורדעג 1905 טניז-- ,סערגנָאק ןשיטסינויצ
 :רַא עכעלטּפַאשלעזעג טייצ וצ טייצ ןופ
 ײערּפ רעשיסור רענליוו רעד ןיא ןעלקיט

 :עגנַא רעגַאלנעגנַאפעג ןשטייד ןיא ,עס
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 ןַאד טניז ןוא שידיי ןּביירש וצ ןּבױה
 ,ןעלקיטרַא לָאצ עסיורג ַא טכעלטנפערַאּפ
 רעד ןופ ןגַארפ יד חעּביא טּפיוהרעד
 ?ויצ ךיוא ,ןליוּפ ןיא קיטילַאּפ רעשידיי

 יד/ רענליוו יד ןיא ,ןעלקיטרַא עשיטסינ

 יד/ ,"דויירפ רעזנוא? ,?גנוטייצ עשידיי
 רעװעשרַאװ יד ןיא ךיוא ,"גָאט, ,"טייצ
 ידע רושָארּב ַא ,"טנעמָאמח ןוא ?טנייה,
 ,?םירוקמ עלעיצנַאניּפ עריא ןוא הלהק
 רעד ןופ םערוטש ןיא, ט"א תונורכז ךֹוּב ַא
 ןופרעד ןטנעמגַארפ סָאװ ,"המחלמ:טלעוו
 ר"א "ךָאװ רעד, ןיא טקורדעג ךיז ןּבָאה
 השמ ןופ ר"א "ןעּבעלא ,רעגינ ,ש ןופ
 | ןעזיר .ז ןופ ר"א "סקנּפ םעד, ,טילַאש

 .קורד םוצ טיירגעגוצ טרעוװ ,,דנַא .א

 ,ד ,מ שטיווערדיװ
 קסּבעטיװ ןיא .ּבעג ( --+ 7
 החּפשמ ַא ןיא

 ,רחוס ַא ,רעטַאפ |
 :עלנייוועג ַא ןבעגעג םיא טָאה ,ליּכשמ
 הנותח רעד ךָאנ .גנויטרעד עשידיי עכ
 רעּבָא ,רחסמ וצ ןעמענ טוװרּפעג ךיז

 יד ויא ןוא ,החלצה ןייק טַאהעג טינ
 שיערּבעה ןופ רערעל רָאי 20 עטצעלו

 המחלמ:טלעװ רעד תעשּב ;עשרַאװ ןיא
 ןיא רערעל ןוא רעטלַאװרַאפ ןעוועג
 ןיא ךָאנרעד ,ןיּפיר ןיא לושסקלָאפ ַא
 ןייק ןעמוקעגקירוצ רעטעפש ,וװָאקשורּפ
 ןּבירשעג טײצ וצ טײצ ןופ ,עשרַאװ
 ?ירָאמוה ,םירמאמ ,םיריש ,ןענַאטעילעּפ

 ןעשידויח ,"ץילמהװ ןיא ןכַאז עשיטס

 ,"םויהי רעגרוּברעטעּפ ,"טַאלּבסקלָאפ
 רעד" רעטעלּצגָאט דעװעשרַאװ יד ןיא/

 ;סױרַא ןײלַא ,"ןעּבעל רעזנוא; ,"געוו |

 ;טעלּב-בוט-םוי עשיטסירָאמוה ןּבעגעג
 ?ןײא עקינײא ןוא יוּב לּכק ט"א ךעל
 יד וצ ריאמ עשטיא? יװ ,סרעטקַא
 רעד, ,"ענימג עשידוי ידא ,"ןעלהַאװ
 =פיוא ךיא זיא רעטצעל רעד) "רמוש
 (עניּב רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעג

 טבש ּב"י)

 .ןייז .סוחי ןסיורג ןופ

  בלַאה דיסח ּבלַאה

 --1883 24/טוז השמ דלעפנעויוו
 ,עיצילַאג ,עשיר ןיא .ּבעג (|

 ?עשוהי 'ר בר רעשיר םייּב טנרעלעג

 םרּכו ןופ רּבחִמ ,ןײטשרעלַאװ לשעהי
 :עג רָאי 15 וצ ,"עשוהי הדשק ,"עשֹוהי
 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ,דיסח ַא ןרָאװ
 סָאד ןרידוטש וצ םירוחּב ןופ יאיפונּכז ַא
 יד טול ןּבעל וצ שיטקַארּפ ןוא תודיסח
 ןּבעגעגּפָא ליפ ךיז ,ןפיצנירּפ עשידיסח
 ,הלּכשה וצ רעּבירַא ןַאד ,הלּבק טימ
 - טגירגעג םידיסח יד ןופ תופידר יד ּבילוצ
 ענעזעװעג ןופ "רחשה/ החבח ַא טעד
 ןופ ךיז ןעיײרפַאּב וצ םירוחּב?שרדמ:תיּב
 טימ ךיז ןענעקַאּב ןוא לוע ןשידיסח
 ריא טריטקַאדער ,גנודליּב רעשִיעּפָארײא
 ןרעמונ 4 זיולּב סורַא) "רחשהע ןַאגרָא
 ר"א טיײנַאּב םורַא רָאי ַא ןיא טשרע ןוא
 =עגטימ ךיוא ,(לעקנערפ והימרי ר"ד ןופ
 ,"הפצמה/ רעװעקַארק רעד ןיא טעּברַא
 ןוא ןאטטס 28. סמיוּבנריּב ר"ד ןיא
 =רַא ןטשרע םעד שידיי ןיא ,56/03/װ06װז
 טַאלּבנכָאװ םעד ןיא טקורדעגּפָא לקיט
 ר"ד ןופ ר"א ,1905 עקַארק ,"רוי רעדץ
 רעּביא עשיר ןיא ,ץישַאװ לשיפ:םירפא
 טַאלּבנכָאװ ַא ןּבעגעגסױרַא רָאי ייווצ
 ךיז 1907 טניו ,"גנוטייצסקלָאפ עיינח
 רעגרעּבמעל ןיא טקילײטַאּב קיסעמלגער

 ןעג ,ןַאמניילק חשמ ןופ ר"א ײטַאלּבגָאטא

 / =וינ ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעשיצילַאג ןעוו

 .ןעשידויפ ןיא ,"לַאנרושז ןע גרָאמח רעקרָאי
 ,1912 ,גיטסָארפ השמ ןופ ,"רַאדנעלַאק

 עשידוי ידה לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ
 ןיא קיטילַאּפ עלַאנָאיצַאנ ןוא עכַארּפש
 עלעירעטַאמ יד ּבילוצ ןָא ןַאד ןופ "תולג
 עסערּפ רעשידי רעד ןופ ןעגנוגנידַאּב
 רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ,עיצילַאג ןיא

 :עגנָא ַא ןעוועג סנטצעל ,קיטסילַאנױושז
 ויטַארעּפָאָאק ןשידיי ַא ןופ רעטלעטש

 | .ָאנסָארק ןיא



929 

 ) -- 1899) חנ לַאטיװ
 ?גייוועג ַא ןעמוקַאּב ,עװקסָאמ ןיא ,ּבעג
 =ואוו ,ענליוו ןיא גנויצרעד עשידיי עכעל

 ןרָאפעגרעּבירַא ןענייז ןרעטלע ענייז ןיה
 ןייק טרעדנַאװעגסױא 1905 ,שוריג ןכָאנ
 ןוא ןציקס טכעלטנפערַאפ ,עניטנעגרַא

 עשידיי ענעדיײשרַאפ ןיא ןעגנולייצרעד

 1910 .סערײא:סָאנעוּב ןֹופ ןטפירשטייצ
 ,"דרַאגנַאװַא ןופ עמיטש יד, טױיטקַאדער
 =רַא רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ ןּבעגעגסױרַא
 רענייא ןרָאי עטצעל יד .עּפורג-רעטעּב

 רעד/ ןופ רעטעּברַאטימ:טּפױה יד ןופ
 ןופ ןסערעטניא יד ןיא ,ץגנוטייצ רעשידיא
 ןטשרע םוצ טכוזַאּב 1918 גנוטייצ רעד

 ןוא ץניװַארּפ עשיניטנעגרַא?שידיי יד לָאמ
 ײר ַא ןיא ןקוודנייַא .ענייז טרעדלישעג
 רעד ןיא לקיטרַא ןייז ךיוא עז) ןעלקיטרַא

 רעדא ןופ עּבַאגסױא;יײליּבוי רעקירעינעצ
 =רעד 8 ןופ עירעס ַא ,(?גנוטייצ רעשידיא

 ןיא טכעלטנפערַאּפ ןציקס ןוא ןעגנולייצ
 ,יַאטַאלּפ ןופ ןעגערּב יד ףיוא, ב"מז םעד
 =סָאנעוּב ןיא ןּבעל ןשידיי ןופ -- בור סָאד

 עצרוק ַא ,עּפָארײא טכוזַאּב 1925 ,סערייא

 ,ןילױּפ ןיא ךיוא טכַארּברַאפ טייצ

 20 --- 1878/79 זומּת) ,א רעמײוו
 .ריאמ:קיוייא ןופ םינָאדוװעטּפ (9

 :ליוו ,ןָאקַאינעּב ןיא .ּבעג .יקסשינעוועד
 .עג ,החּפשמ רעקידסחוימַא ןיא ,טנגעג רענ |

 ,םינּבר ןופ ןטָאנק
 :מול ןוא םינייד
 ,רעטָאּפ ןייז .םיד
 :עֶג טָאה ,לאומש
 .:שטערקַא ,ןטלַאה
 וצ ידֹּכ ןוא ,עמ
 סָאד ןרעטייוורעד

 דגיק | | -עקיצנייא |
  צרעטלע עלַא)
 (ןטלַאהעג טינ ךיז ןּבָאה רעדניק
 .םיא טָאה ,הביבס?עמשטערק רעד ןופ
 ןַײז גנויצרעד ףיוא ךיז וצ ןעמונעג

 090 ' ףעטייוו -- לאטיוו

 ײּב טנרעלעג ןָא רָאי 5 ןופ .עדייז
 =יעפ ענעטלעז ןויװעגסױרַא ןוא םידמלמ
 ןרָאפעגקעװַא רָאי ןט:13 ןפיוא ,ןטייק
 =תיּב ןיא טנרעלעג ,קינשטעלָאס ןייק
 ךָאנרעד ,לטעטש ןופ בר םייּב שרדמ
 2רָאמס ןייק ןעמוקעג 1895 ,קָאשילעלַאק ןיא
 םײמעגלַא טנרעלעג ירפרעדניא לָאװ ,ןָאג
 טימ גָאט ןצנַאגַא ןַאד ןוא םידומיל ענ
 רעד ןיא ןָאטעגנײרַא ךיז הדמתה סיורג

 ספלא םעד ךיוא ןעגנַאגעגכרוד ,ארמג
 ליפ רעיײז ךיוא טָאה ,ם"במר םעד ןוא
 רעד ןוא רעשלערּבעה רעד ןֹופ טנעיילעג
 ןיז קנַאדַא ןֹוא דוטַארעטיל רעשידיי
 ?ער:קַאילָאּפ ןטריציפיסור םעד  ,דניירפ
 טנעקַאּב ךיוא ךיז יקצינעס רענַאיצולַאװ

 /?טלעװנעעדיא רעשיעּפָארײא רעד טימ
 ?רַאפ ןוא שילױּפ ןענרעל ןעמונעג ךיז
 ריא ןוא ןליוּפ ןיא טּבילעגנייא ןּבילּב
 ןייז ןופ טנעמָאמ ןטצעל ןזיּב .רוטלוק
 /עגייז ןרעהעג טײצ רענעי וצ ,ןּבעל
 ,רעדיל יװ ,ןווּורּפ עשירַארעטיל עטשרע
 שידיי ,שִיערּבעה ןיא ךעלדליּב עשינעצס
 ןּבעגעגסױרַא ךיוא טָאה ;שיסור ןוא
 םענעּבירשעג ַא שידיי ןוא שִיִערּבעה ףיוא

 רענַאגרַאמס יד ןופ ןַאגרָאז ,לַאנרושז
 ?רעּביל ןרהא ןופ טסייג ןיא ,"םישורּפ
 ןופ "ךעלטעלּבי יד ןוא "תמאהז סנַאמ
 ףיוא טַאהעג טָאה רעכלעװ ,ץרּפ לי
 ןעמעוו ןופ ןוא גנוקריוו עסיױרגַא ן--וו
 ?1רעטנומפיוא ןַא ןעמוקַאּב ןיוש טָאה רע
 :קישעגוצ ףיוא רעפטנע סלַא לווירּב קיד
 עלענָאיצידַארט יד טָאטשנָא ,םיבתּכ עט
 טרינעצסניא ךיוא רע טָאה ןליּפש?םירוּפ
 סָאװ ,"ןעמורק םעד עקשיפא סעלעדנעמ
 :רַאּפ ,טָאטש ןיא םשור ַא טכַאמעג טָאה
 רע ןאוו ,ןַאגרַאמס ןיא רָאי ַא טכַארּב

 טשרע רעד טימ טנעקאּב ךיוא ךיז טָאה |
 ?רעטעּברַא רעשידיי רעטצַארּפשעגּפױא
 ,ןרעטלע יד ּבילוצ רע זיא ,גנוגעװַאּ
 לג רעײז ,טַאהעג ארומ ןבַאה עכלעוו

)20( 
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 לָאז ,בר רעקידנעמוק רעד ,ןוז רעטּביל
 ןרָאפעגקעװַא ,הער תוּברּתל סױרַא טינ

 !קָאשישייא ןּופ ץוּביק םעד ןיא ןענרעל

 רעמ טַאהעג טינ רעּבָא ןיוש טָאה רע

 ,ארמג רענעקורט רעד וצ קשח ןייק -
 ןיא םייח-ץפח ןֹופ הבישי יד טכוזַאּב

 ואוו ,ענוװָאק ןייק קעװַא ךָאנרעד ,ןידָאר

 םעיינח ןיא טנרעלעג טייצ לסיּבַא ףָאנ

 :לע יד ןופ דוסּב רעּבָא ,"שרדמ- תיּב

 ןטיײרג וצ ןּבױהעגנָא טסנרע ךיז ןרעט

 טָאה רע רָאנ ,ןעמַאזקע = ערוטַאמ ַא וצ
 ןגיוצעגנירַא ,ןטלַאהעגסױא טינ טיא

 :ָאס-רענָאיצולָאװער םעד ןיא  ןָאװעג

 ןּבָאה סע ןכלעוו וצ ,זיירק ןשיטסילַאיצ

 ,יַאנטרָאּפ חנ טרעהעג ךיוא א"צ

 ,ענװָאק ןיא רערעלַא ןַאד ןעוװעג זיא

 ןַאד טָאה רעכלעוו ,יקסדוסליּפ ףעזוי

 פ יד ןופ ןַאגרָא םעד טקורדעג טרָאד

 רעד טימ טנעקַאּב ךיז ,םסטסומוא ,ס ופ

 ןיא ןײרַא ,רוטַארעטיל רעשיטסיסקרַאמ

 ,"דגוּבח

 ?רענע ַא טריפעגנַא (ןַאמרעּביל ןרהא ןופ

 עשיטסידנַאגַאּפָארּפ עיויסנעטניא עשיג

 ?קַאדער .טעּברַא עשירָאטַאזינַאגרָא ןוא

 םענײמעגלַאפ םעד ןופ ןַאגרָא םעד טריט

 ףוס .ווײזַאא "דנוּב = רעטשרעּב ןשידיי

 ןפיוא ןרָאװעג טריטסערַא 1899 רעמוז

 ?מוא טרָאּפסנַארט ַא טימ לַאזקָאװ רענליוװ

 םישדח ַא ןסעזעגּפָא ,רוטַארעטיל רעלַאגעל
 ּבייהנָא ,עמרֹוט רעילַאקָאטנַא ןיא 9--8

 רעטנוא ןרָאװעג טיײרּפַאּב 1900 רעמוז

 ףיוא ןוא טכיזפיוא-ייצילָאּפ
 ןוויסנעטניא א ןעמונעג רעטייוו ןעמָאנ

 ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעד ןיא לײטנָא

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ןרָאװעג

 ?עגסיוא ,ענליוו ןיא "דנוּבצ ןופ רעוט

 .זַאּב ךיז ,טעטימָאק ןיא ןרָאװעג ןּבילק

 ,ןענַאגרָא עלַאגעלמוא יד ןיא טקילײט- |

 :ײּברַא רעקסנימז ,"ףּפמַאקנעסַאלקח יו

 סעיסוקסיד יד טריפעגנָא ,,דנַא ,א "רעט }

 סָאװ

 .ןעמָאנ ןפיוא) ןָארַא רבח ּפ"א

 - ןדמערפ ַא

 ךיז ןּבָאה סָאװ ,צ"ּפ רענליװ יד טימ |
 =נַארַא ,ןריזינַאגרָא וצ ןּבױהעגנָא ןַאד
 / ,רעטעּברַא יד רַאפ ןעלקַאטקעּפס טרישז
 ,"ןּבעל רַאפ המחלמ ידח סיקסנַא יו
 ןײלַא טוװורּפעג ,"רעּבעוו ידח סנַאמטּפיוה
 ער ןשיעּפָארײא ןופ סעּפע ןצעזרעּביא
 ןטסערַא עסיורג יד תעשצ .רַאוטרעּפ
 1901 רַאונַאי ףוס ןָאיַאר ןשידנוּב ןיא
 . ןסעזעגּפָא טייצ רָאי ַא ייּב ,,טריטסערַא
 ,עמרוט="יקריטוּבז רעװקסָאמ רעד ןיא
 .רעטעּפש) טַאהעג הנותח שינעגנעפעג ןיא
 ןוא ,(טגעג יורפ ןייז טימ ךיז רע טָאה
 ײמדַא ןרָאװעג טקישרַאפ 1902 ּבײהנָא

 ,ריּביס ןײק רָאי 2 ףיוא וויטַארטסינ
 ןופ רעפרעד ענעדײשרַאפ ןיא טּבעלעג
 - ,ּבוג רעקטרַאיָאנסַארק ןוא ועקסיעסינעי

 .*עגַא ,ָאװעיעסַאט ףרָאד ןיא טּפיוהרעד
 רעד ייּב טלעטשעגנָא ןעוועג טייצ עסיוו !

 "עג ןידיא פ"א ,קסמָאט ןיא ןַאּבנזיײא

 .יצילּבוּפ ןוא ןצנעדנַאּפסערַאק ןּבירש

 יד ןיא ןעלקיטרַא עשיטירק ןֹוא עשיטס

 ףיוא א"צ .,ןעגנוטייצ עשיסור רעריּביס

 -וצ .וװָאכעשט ןָאטנַא ןגעוו לקיטרַא ןַא

 יישרַאפ ןופ 1904 גנילירפ ןעמוקעגקיר

 ,ענַאּפָאקַאז ןיא טכַארּברַאפ לסיּב ַא ,גנוק

 רעד טימ טנעקַאּב רעטנעענ ךיז ואוו

 ןילרעּב ןיא ךיוא ,רוטַארעטיל רעשילוּפ
 ןופ ןשינעעשעג יד ךָאנ ןוא ץייווש ןוא
 :ליוו ןייק ןעמוקעג 1905 רַאונַאי ןט9

 רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ואוו | ,עג'

 םישדה רָאּפ ַא ,טעּברַא רערענָאיצולָאװער

 טּפיױהרעד ,זדָאל ןיא ךיוא "טעּברַאעג

 ץנעגילעטניא רעכעלטנגוי רעד ןשיווצ

 ראוו ,ענליוו ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ןַאד

 ?רַאטימ רעקידנעטש ַא ןרָאװעג זיא רע

 (288600 - 2446 (0 ןופ רעסעּב

 (60:88ס00 - 28022841160 102068 רעטעּפש)

 .טסַאפרַאפ טייצ רענעי וצ ,ןינַא .ג ּפ"א

 ןשידי םעד ןטיײּברַאפ ןגעוו רושָארּב ַא

 ,טעּבַאפלַא ןשינײטַאל ןטימ תיב:ףלא
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 רעקיזָאד רעד ןופ ךיז ךָאנרעד רעּבָא
 :גריפנָא ערעדנוזַאּב ַא .טגָאזעגּפָא עעדיאי

 :רעבָאטקָא יד ןיא טליּפשעג עלָאר עקיד
 ןיז ןיװעגסױרַא ואוו ,1905 ןופ געט
 .ןוא טנעלַאט ןשירָאטַאזינַאגרָא ןסיורג-
 טינ רעד סלַא ןעװעג םש הנוק ךיז

 י"ענליװ ןופ רָאטַאנרעּבוגז רעלעיציפָא
 | עיצולָאװער רעד ןופ הלפמ רעד ךָאנ
 ןגיוצעגקירוצ זייווכעלסיּב ךיז רע טָאה
 ךָאנ טרפּב ,טעּברַא רעװיטקַא ןופי
 "דגוּבײ ןופ ץנערעפנָאק רעט27 רעד
 רעכלעוו ןיא ,ןרעּב ןיא 1916 לירּפָא

 טַאגעלעד סלַא טקילײטַאּב ךיז טָאה רע
 ןעוועג ןוא
 ?רַאפ ןופ עגַארפ רעד ןיא "עטרַאהא יד
 יד ,ס .ר רעד טימ רעדיוו ךיז ןקינײא
 ףיוא "עכייווש יד ןופ ןוחצנ רעד .ּפ .א
 ?עד םעד ףיוא טָאה ץנערעפנַאק רעד
 ןטמיטשעג לַאנָאיצַאנ קרַאטש ןיוש טלָאמ =

 ?כָאנ ןוא ,םשור ןרעווש ַא טכַאמעג .וו
 :רַאפ טייצ עסיװעג ַא טָאה רע יװ םעד
 טקילײטַאּב ךיז ,גרעּבמעל ןיא טכַארּב
 ?ַאס רעשידיי רעד ןופ טעּברַא רעד ןיא
 :ַאגּו) עיצילַאג ןיא ײטרױַאּפ רעשיטסילַאיצ
  ףעדז ןַאגרָא ריא ןיא ,("דנוּב רענַאיציל
 נָא ךיז רע טָאה ,?טַארקָאמעדלַאיצָאס
 :יל טימ ןּבעגוצּפָא רעמ ץלַא ןּביױהעג
 ןטשרע םוצ קידנטערטסױרַא ,רוטַארעט
 עלעװָאנַא טימ רעטיײוװ .א פ"א לָאמ
 ,1906 ,"גנוטייצ:סקלָאפא ןיא ,"געוו ןיאא
 ךיוא טָאה רע גנוטייצ רעכלעוו ןיא 208
 ןלעװַאנ עקינייא ךָאנ טכעלטנפערַאפ

 .ןעלקיטרַא ןוא ןּבעל ןרענָאיצולָאװער ןופ-
 ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג ךיוא טָאה רע
 :וצ ןעוועג ,ןּכַאגסױא עשידנוּב ערעדנַא
 ןוא ןיקסווַאלסַאז ,ד ,ןענידוי טימ ןעמַאז
 :1כָאװ םעד ןופ רָאטקַאדערטימ ןעמעדעמ-
 .ןט53 ןכַאנ "ןרעטשנעגרָאמ רעדא טַאלּב
 ּפ'א ,(טכַאמ רעד ןופ טלעטשּפָא רעמונ
 עכעלטפַאשנסיױװ-רעלוּפָאּפ ַא טעּברַאַאּב עדי

 ןופ רעריפ יד ןופ רענייא
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 ןיא רהָאי עטס:48 סָאד/ ט"א  רושָארּב
 ז"ז ,1907 "טלעוו ידח ג"פ) "ךיירקנַארפ
 =ישרַאפ ןיא לַאגעלמוא טּבעלעג 6
 :טימ קסנימ ןיא ,םוחּת ןופ טעטש ענעד
 רעשיסור רעקיטרָא רעד ןיא טעּברַאעג
 יא ןעזייר הרש טימ ןעמַאזֹוצ ,עסערּפ

 ןיאװ עמַארד סעּבלַאה סקַאמ טצעזעגרעּב

 ,לקַאטקעּפס:רעטעּברַא ןַא רַאּפ "םָארטש
 - ןרָאװעג טרעוורַאפ רעּבָא זיא .רעכלעוו

 ןייק ןעמוקעגקירוצ .טכַאמ רעד ןךרוד
 :רע ןייז טכעלטנפערַאפ רע טָאה ,עגליוו
 :ַאמַארד ַא--"גָאטרַאפװ ט"א עסעיּפ עטש
 ןסייוו ןיא ,ןטקַא ריפ ןיא עמעָאּפ עשיט
 ; 68 ן"ז ,7 ,וטלעיו ידח ג"פ) זרעפ

 ;1911 - עבַאגסוא עטרעסעּברַאפ 2, 
 סע ואוו ,(1922 ,ןיקצעלק .ּב ג"פ-- עט3
 :עג םרָאפ רעשילָאּבמיס ַא ןיא ןרעוו
 ןעגנמיטש יד קורדסיוא םוצ טכַארּב
 ברע ץנעגילעטניא ירעשידי רעד ןופ
 רעד ןיא :עיצולָאװער רעשיסור רעד
 ס--וו ןופ העּפשה יד ךיז טקרעמ עמַארד
 וַאלסינַאטס רעטכיד ןשילױּפ ןטּבילַאּב
 רע טָאה םיא ןגעוו סָאװ ,יקסנַאיּפסיװ
 - ?קַארַאכ עטיעטסײגַאּב ַא טכעלטנפערַאפ
 נָא .2 ,"ןרעטשגעגרָאמח ןיא קיטסירעט
 םעד טימ ןעמַאװצ רע טָאה 1908 ּביײה
 .םעד ןוא רעגינ .ש ס"ס- םענעזעוועג
 .=עג קילערָאג ,ש טסינויצ םענעזעוועג
 .עשירַארעטילװ לַאנרֹושז םעד טעדנירג
 :סנרע רעטשרע רעד--"ןעטפירשטַאנָאמ|

 :לוק םענרעדָאמ ַא ןפַאש וצ ווּורּפ רעט
 טָאה רעכלעוו ,ןַאגרָא ןשירעלטסניקרוט
 טנכיײצַאּב ןוא .םשור ןסיורג ַא טכַאמעג

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עטַאדַא
 וצָאזנָא סלַא רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ
 ,סנַאסענער-רוטלוק ןשידיי םעד ןופ רעג
 ןטייקירעװש עלעירעטַאמ בילוצ רעּבָא
 ךיז ךוּב ןט:4 ןפיוא לַאנרושז רעד טָאה
 ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא .וװ ןוא ,טכַאמרַאפ

 .ןיא טעּברַאעגטימ טָאה רע ואוו ,ּב"טּפ
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 :נָא רע  טָאה .טייצ רענעי וצ ."דניירפח
 ןיאז ט"א עמַארד עטייווצ ןייז ןּבירשעג
 ,"טלעוו ידח ג"פ) ןטקַא 3 ןיא--"רעייפ
 יב ג"פ עּבַאגסױא ע052 ;80 זיז ,0

 :עג טרעווס ואוו ,(1920 ,ןיקצעלק .א |
 רעשידיי רעד ןופ ןּברוח רעד טרעדליש
 ןופ טנלע ןוא טײקנוָאלרַאפ יד ,החּפשמ
 :נַאג ךָאנ טקנעּב סָאװ ,רוד םעיינ םעד
 יד) טיקשידי רעוויטקורטסנָאק רעצ
 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא עסעיּפ
 תוחילש ןיא --.(1920 ץרעמ ןיא ענליוו
 ןטסנרע א רַאפ טפעשלעזעג רעד ןופ
 עכלעוו ,רעטַאעט ןשידיי ןשירעלטסניק
 1911 עשרַאװ ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה
 רעטײװ טָאה ,שארּב ץרּפ ,ל י טימ
 =ןופצ ןופ טעטש ייר עצנַאג ַא טכוזַאּב

 ?ַאגַאּפָארּפ ,דנַאלסוריטורד ןוא ברעמ
 ןקיָאד םעד ןופ עעדיא יד קידנריד
 רעּבָא ןיא עיצקַא רעד ןופ .רעטַאעט
 טָאה .װ ןוא ,ןעמוקעגסױרַא טשינרָאג
 ?ָאֹּב דניירפ ןייז טריסערעטניארַאּפ ןַאְד
 םענרעדַָאמ ַא ןדנירג וצ ןיקצעלק סיר
 ןקיזָאד םעד ןיא ;גַאלרַאפ ןשידיי ןסיורג
 ויא "ןיקצעלק .א .ּב ןופ ג'פ רענליוו;
 2טש רעדע עסעיּפ עט:3 ןײז סױרַא
 ;84 ז"ז ,1912) ןטקא 4 ןיא --  ,"רעמ
 - צָאּבמיס ּבלַאה ַא ,(1920--עּבַאגסיוא ע2

 סױרַא טגנערּב .וװ ואו ,עמַארד עשיל ||
 =שידיי ןופ רעד ןופ ןעגנומיטש-הבושּת יד

 =ילעטניא רעשידיי רעטדמערפרַאפ טייק

 עג טריפעגפיוא לָאמ ליפ רעייז) ץנעג
 קידנענעק טינ .(עניּב רעד ףיוא . ןרָאװ
 עלַאגעלמוא סָאד ןגָארטרעּבירַא רעמ/
 :ַאּב ףוט-ל3:ףוס ,װ טָאה ,דנו:ענ ןּבעל
 ןיא ןּבעגרעּביא קיליוויירפ ךיז ןסָאלש
 דנַאשז רעד ןופ טנעה יד
 ,רַאפ טנעקעג טינ םיא טָאה עכלעװ

 ןוא 1905 רעּבָאטקָא ןיא עלָאר ןייז ןסעג

 ןרָאװעג טקישרַאפ רע זיא 1912 רעמוז
 רעקסנַאכורוט רעד ןיא רָאי 3 ףױא

 זשאַנדאַרמעריע, 

 טָאה רעטעּפש ;ריּביס ןטייוו ןופ טנגעג
 ןּבילּב וצ טכַאמ רעד ייּב טלעוּפעג רע
 =עירעטַאמ ּבילוצ ןוא קסרַאיָאנטַארק ןיא
 2068 ןיא טעּברַאעגטימ טיונ רעל

 =קירוצ 1917 ץרעמ ףוס ,דנַא .א 2388

 ןיא טעּברַאעג ואוו ,ּב"טּפ ןייק ןעמוקעג
 "ןשידי םעד ןפורפיונוצ רַאפ ָארויּבז
 =ער=רעּבָאטקָא רעד ךָאנ ,"רָאפנעמַאזוצ
 לָאגװָאנינשזינ ןיא טניואוועג עיצולָאװ
 1918 ףוס ןוא קסױרּבַאּב ,קסנימ ,דָאר
 / ײש טימ ןעמַאװצ ,ענליוו ןייק ןעמוקעג
 רַאפ טפירשנכָאװ ַא טעדנירגעג ןרעגינ
 "ךָאװ ידח ןגַארפ:רוטלוק ןוא רוטַארעטיל
  =רַאפ א"צ טָאה רע וואו ,(ה"ה 4 סיױרַא)
 םייּבװ גנולייצרעד ערעסערג ַא טכעלטנפע

 2ַאֹּב) "ןַאמָאר ַא ןופ לטיּפַאק ַא--ןַאמַאש
 ,1 ןופ טרַאװרָאפ ַא טימ סױרַא רעדנוז
 (15 ז"ז ,1920 ,ג"פ רעוװעיקז ,ליויימ
 / "קילגמוא ןַאװ רעטקַאנײא םעד ןוא
 - .,ןכַאז ייווצ--("םיבתּכח .3 ןייז ןיא ןיײרַא)
 ?טעלעּב עטסעּב ענייז וצ ןרעהעג סָאװ

 טינ ןענײז יז םגה ,קרעװ עשיטסיר
 'ןטשרע םעד--.וװ רַאּפ שיטסירעטקַארַאכ
  ןךיא טנעגילעטניא ןשידיי םענרעדָאמ
 ,החּפשמ רעשירַארעטיל רעשידי רעד
 ןעגנומיטש יד ןופ רעקירדסיוא םעד
 / -גיא רעשידיי רעקיטלעװטנייה רעד ןופ

 יַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ץנעגילעט

 ,טּפַאשקנעּב רעלַאנָאיצַאנ ריא טימ רוט
 .ענליװ יװ םעדנָאנ .ורמוא ןוא תוקפס
 רעטיור רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא
 סלַא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ .וװ זיא ,ײמרַא
 ןשידיי ןסיורג םעד ןופ רעטלַאװרַאפ
 םייּב טריזינַאגרַא ךיז טָאה סָאװ ,ג"פ
 ןופ גנודליּבסקלָאפ רַאפ טַאירַאסימָאק
 ייֵל םעד ןיא ,דנַאלסורסײװ ןוא עטיל

 לַאנרושז:שדוח ןכעלטפַאשנסיװ:שירַארעט
 .עײג ידו טַאירַאסימָאקסגנודליּב ןופ
 ?טנפערַאפ רעגינ .ש ןופ ר"א "טלעוו

 =רַא עשירָארעטיל עטצעל ענייז טכעל
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 :יפפיוא רעד ןגעוו לקיטרַא ןַא -- ןטעצ-
 יד ןוא "הלבנז סנייּבשריה ץרּפ ןופ גנור
 רענליו םעד ןיא "עמשטערק עטסוּפ
 ןעלטיּפַאק ןוא רעטַאעטײהכולמ ןשידיי
 גנוצעזרעביא רעטנכייצעגסיוא ןייז ןופ
 ןיא) "טייהדניקח סיקרָאג םיסקַאמ ןופ
 ,1920 ,ןיקצעלק .א ,ּב ג"פ -- םרָאפכוּב
 :עגרעּביא ,ּב ןט:2 ןופ לייט ַא ;299 זיז
 סױרַא טיג ;יקסװָאזערעּב דוד ןופ טצעז
 :מַאה ןופ ,זרעּביא רָאּפ ַא ס--וו רעדנוזַאּב
 טָאה לירּפַא ןט:19 .(גרעּבנעטלַא ןוא ןוס
 ןוא ענליוו ןעמונראפ ײמרַא עשיליּפ יד
 לגנַארעג ַא ךָאנ זיא םֹורַא געט 2 ןיא
 ןעמונרַאפ ךיוא טָאטש ןופ ןסַאג יד ןיא
 טָאה ,וװ ואוו ,לַאטרַאװק רעד ןרָאװעג
 טימ זיוה ןייא ןיא ןעמַאזוצ טניואוועג
 :על עכעלטע ;הפי ּבייל ןוא רעגינ .ש
 םעד ןיא ןסירעגנײרַא ךיז ןּבָאה ןרענָאיג
 .םירפיוא םעד ,ן--וו טריפעגסױרַא .,זיוה |

 ;גיא ןיא סָאװ ,ןליוּפ ןופ דגיירפ ןקיט
 אפ ןופ טייז רעד ןָא ןענַאטשעג ןצנַאג
 םיא ןוא ,ּפמַאק ןכעלטּפַאשלעזעג-שיטיל
 ןופ ןוא ,חספ לש יעיבש ,ןסָאשרעד
 :עגּפָארַא ןעמ טָאה רעּפרעק ןטיוט ןייז
 ױזַא ןוא רעדיילק יד ןוא ןיש יד ןגיוצ
 רעד ןיא טרעגלַאװעג ךיז רע סָאה
 רעשיגַארט רעד .געט  ייווצ עניר:סַאג
 ןסױרגַא טכַאמעג טָאה ,װ ןופ טױט
 טלעװ רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא םשור
 סרעטנעצ עשידיי עסיורג עלַא ןיא ןוא
 .רעיורט ןרָאװעג טרישזנַארַא ןעגייז
 רענליו ןפיוא רבק ןייז ףיוא ,ןטנװָא
 ןרָאװעג טלעטשעגפיוא יא םלוע:תיּב
 טָאה קנעדנָא םוצ טיא ןוא לָאמקנעד א
 יד ןופ ןייארַאפ םיב דנָאפ-,ווש רעד
 ןיא (טסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי
 .יר ,ז ןוא רעגינ .ש ןופ ר"א "בליוו
 יש ט"א ּב"מז ַא ןּבעגעגסױרַא ןעז
 .ץוחא ואוו ,,(320 ז"ז ,1920) "ךוּב-רעט
 ןוא ןּבעל ס -- וװ ןגעוו ןעלקיטרַא ייר א

 ?ףַאובּתַא ,שירעּב -

 ליּפשמ רעּבלַאה ַא

 לקעּפַא טכעלטנפערַאפ ךיוא זיא ןפאש
 ןיקלע ,מ דגיירפ ןייז וצ .וװ ןופ ווירּב
 :ָאיּב ןקיטכיװ ַא ןּבָאה עכלעוו ,,דנַא .*
 /ןוא עיונעג רעײזַא .טרעװ ןשיפַארג
 .ָאילּביּב ןוא עיפַארגָאיּב עכעלריפסיוא
 טלעטשעגפיונוצ טָאה ,װ ןופ עיפַארג
 "םיבתכז ..ּב םעד וצ טדימשדלָאג ,י .א
 +ם1 אש ז"ז ,1923 ,ןיקצעלק .א .ּב ג"פ)
 ַא טלמַאזעגפיונוצ ןענייז סע ואוו ,(0
 ;יטסירטעלעּפ ס -- וװ ןופ לייט רעסיורג
 ,ןטפירש עשיטסיצילּבוּפ ןוא עשיט

 ןופ תונורכז ןוא ןעלקיטרא טימ *ךוּבירעטײװ,
 ,ב ,מ ,ןיקלע ,מ ,טדימשדלָאג ,י .א ,ןעזייר +ז
 ,יקסװערָאמ .א ,שטיוָאנאלּפאק ןד  ,רעדײנש
 . ןיקס--ג8 .ש ,טרעכיײוו לאכמ ר"ד ,גרעּבמָאנ ,ד ,ה
 דוד ;89 ,1920 ,'טנײה, ןיא ,דלעֿפנעזָאװ ,ש
 ;31 ,1920 ,"עמיטשירעטײברַא , ןיא / ,ןרָאהנײא

 ;5--4 1919 ,"טלעװירעכיּג , ןיא ,ליזימ
 ןיא ןוא ?ןעניגַאב, ב"מז ןיא ,וָאקאװטיל ,מ
 ,שֵא םולש 11 ,1919 ,"גננדליפ ןוא רוטלוק,
 / על, ןיא ,ןאמלוש .װ 1919 ,"סטרעװרָאפ, ןיא
 ןיא ,י=סביל לקײװ 189 ,1919 ,"ןעגַארּפיסנעּב
 ,ש {956 ,וס ,רעה ריאמ 1291 ,1922 ,"גָאט רעזנוא ,
 ;111/ ,"תורוד עשירַארעטיל ירד , ,ןָארטיצ ל
 יָאג ,ש .ן1 ,"ןעּבעל ןוא טסנוק, ןיא ,ןמלק=ןּב
 ,14 121 ,1907 ,"קלָאפ ןעשידוי, ןיא ,קילער
 רעשידוי רעד, ןיא ,רעגינ .ש ;"טעק עשידײ
 .ןש ,"ןעטפירש; תובשחמײלעּב 11 ,1913 ,יטלעוו

 -- 1890 5100 לאכימ טרעכײוו
 ,ָאטסַאימ=עראטס ןיא .ּבעג (

 'ה ,רעטָאפ ןייז ,עילָאדָאּפ עשיצילַאג

 ןעוועג זיא ,רחֹוס

  רעּבלַאה ַא ןוא

 טָאה סָאװ ,דגנתמ
 עשטייד טגעיילעג

 יד ןֹוא רעכיּב
 :שה עשיערּבעה
 : טי ,רוטַארעטיל = הלּכ
 ,לע יד טימ ןרָאפעגרעּבירַא רָאי 3 וצ
 :ַאּב ואֹו ,עלסינַאטס ןיק ןרעט
 ךָאנ ןוא לושסקלָאפ עשילױפ ַא טכוװ
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 *עג ךָאנרעד ,רדח ןטרימרָאפער ַא גָאטימ
 +יטסינַאמוה רעשילױּפ רעד ןיא טנרעל

 :עטשטפירש םייּב -- ןוא עיזַאנמיג רעש

 ךנּת ןוא שִיערּבעה--ףָאהנרעפ קחצי רעל

 . *עג ןסַאלק ערעטלע יד ןופ רעליש סלַא
 רעד ןיא טסישידיי רעקיצנייא רעד ןעוו

 ןוא הביבס רעשיטסיערּבעה:שיטסינויצ

 ?רַארּפש עשידיי יד טניואוועגייּב 1908

 ןכָאנ .ץיװָאנרעשט ןיא | ץנערעפנָאק

 :מעל ןיא טרידוטש עיזַאנמיג ןקידנע

 יד ןופ ,ןוא טעטיסרעווינוא רעגרעּב

 .וצ היטנַא קידנזײװסױרַא ןרָאי עטסגניי

 ,ןיו ןייק קעװַא 1910 ,רעטַאעט ואוו

 ןַא טימ ,לוש עשיטַאמַארד ַא טכוזַאּב

 ןשידירוי םעד טקידנעעג גנונעכייצסיוא

 סעיצקעל ךיא טרעהעג ,טעטלוקַאפ

 :עטיל ,טּפַאשגסיװכַארּפש רעד ןגעװ

 :יפ ןפיוא טסנוק ןוא רעטַאעט ,רוטַאר

 םעד ןעמוקַאּב 1916 ,טעטלוקַאפ ןשיּפָאסָאל -
 ,ןילרעּב ןייק קעװַא ןַאד ,ר"ד לטיט

 וצ טנַאטיּפסָאה סלַא ןעמוקעגנָא ואוו

 ןיא טקידנערַאפ ןוא טדרַאהנייר סקַאמ

 :ירָאטסיה-רוטַארעטיל יד טעטיסרעווינוא

 ?טסנוק ןוא עשירָאטסיה:רעטַאעט ,עש |

 ?עג 1918 ּבײהנָא ,ןעידוטש עשירָאטסיה

 ?טסנידספליהז סלַא ,עשרַאװ ןייק ןעמוק

 ?עטש ערעכעה ַא ןעמונרַאפ "רעקיטכילפ

 :יטסגיא ןכעלטפַאשגסיוװסגנוטייצ ןיא על |

 .ײּב טוט

 רעד טימ טריפעגנָא 1919 ,גנוטלַאװ

 ?פעשַאּב ,עשרַאװ ןיא "עּפורט רענליווש

 :שיערּבעה ַא ןופ רערעל  סלַא טקיט
 :עט עשירַארעטיל--,עיזַאנמיג רעשיליױּפ
 טנעדוטס סלַא ךָאנ ןּביוהעגנָא טייקיט
 טימ טעטיסרעווינוא רעגרעּבמעל ןופ

 ,"טַאלּבגָאט; ןיא ןעלקיטרַא עשיטירק

 ןיִא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ רעטעּפש

 :טייצ * ףעטַאעט עשטייד ןוא עשיליוּפ

 לַאנרושז טרעּבוּב ןיטרַאמ ןיא ,ןטפירש

 ,סעידוטש ערעסערג  ייווצ -- 106ז .ן6

 -רַאפ 2 עסערּפ רעשטייד רעד

 .טרעכייוו

 ןוהואטנאטאא

 ןופ .עטכישעג= סגנולקיװטנַא רעד וצח
 "רעטַאעט ןשידיי
 ?ֵאעט רעשידיי רעד ןוא ןידרָאג בקעיז

 ַא 1919 טניז ןוא (ןש --1 ,1918) ירעט
 עט ןוא |

 ,"טנעמָאמװ ןיא ןעלקיטרַא עשילַארטַא
 -=ייווז ,?גנוטײצסקלָאפח ,"ןעגַארפ:טנעּבעל
 - ?ירַארעטילװ ,"טלעוו:רעכיּבז ,"ךוּב:רעט
 ,דנַא .א "רעטעלּב עש

,1917( 

 עשיטירק-רעטַאעט ייר עצנַאג

 יו

 ,"ןעגנירז לַאנרושז םעד

 ןופ ר"א ןײארַאפ?ןטסיטרַא ןשידיי ןופ
 .רעטַאעט ןשידיי ןגעו עידוטש ַא .וװ
 ןשידעװש םעד ןיא טקורדעגּפָא ךיוא

 ןופ ר"א ןט02:02 ּב"מז

 ;םרָאפכוּב ןיא

 ,1922 ,עשרַאװ ,"שידויא ג"פ)

 ,ב ג"פ עּבַאגסױא עטרעסעּברַאפ ע2

 .זיירּפנרע .מ

 - =רַא ענײמעגלַא גנולמַאז ַא -- (ןיקצעלק .א |

 =בוּפ יו ,טסנוק=רעטַאעט רעד ןגעוו ןעלקיט

 - ?נעצער ןוא ,ןינּב-רעטַאעט ,ישזער ,םוקיל

 יו ,ןעגנוריפפיוא?רעטַאעט עשידיי ןופ סעיז |
 ןעגנולדנַאהּפָא ךיוא ,ןַאמטּפױה ןגעוו

 ?ָארּב . ,"םולח סּכקעיװ סנַאמּפָאה?רעעּב

 . סרעלָאט טסנרע ,ןטעלָאמַארד סנָאזרעד

 יּב רעטייווצ ַא ,וו"זַאא "רעקרעּביא רעדח

 סױרַא זיא ןעלקיטרַא:רעטַאעט ענייז ןופ

 ענייז ןיא ,ןיקצעלק יא .ּב ןופ גיפ ןיא

 ףס ַא

 . =ַאּב עטסנרע ַא ןוא עיצידורע ןוא רוטלוק

 ,ןעמעלּבָארּפ-רעטַאעט עשידיי יד וצ גנויצ

 .+גוא ןופ רעגייא זיא רע טיּבעג ןכלעוו ףיוא

 ןופ רעציזרָאפ -- ,רענעק עטסעּב רעז

 טקילײטַאּב

 .?נסיװ ןשיליי ןופ טעּברא רעד ןיא ךיז

 | ,טוטיטסניא ןכעלטּפַאש

 .,902 1 ,22 ,"טלעווירעכיב, ,יקצאש ,י ריֵד

 סױרַא .וו טזייוו ןטעּברַא:רעטַאעט

 ,ןײארַאפ:ןטסיטרַא ןשידיי
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 ןוא (עגוז

 'ןיא  ךיוא
 טָאה רע סָאװ

 רעטלַא טימ ןעמַאזוצ ןּבעגעגסױרַא 1

 שיריי, ןלַאנרושז יד ןיא ןוא ,ענזיצַאק
 .-ןּבעגעגסױרַא ,"רעטַאעט, ןוא "רעטַאעט

 . ?עמַארד  ןוא רעטַאעט;?

 .,186 ז"ז
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 - ) םהרבא ןֹּב בקעי לײװ
 ואוו ,ורסלרַאק ןיא טּבעלעג טָאה (1
 ןוא ,.ו (הידידי) האיט 'ר ,עדייז ןייז
 יד ,.װ לאינתנ 'ר ,עדייזרעטלע ןייז
 ,םינּבר עשטייד עטמירַאּב ייווצ עקיזָאד
 'ר) ם"רהמ םעד זיּב ווירּב-סוחי ַא טימ|

 ןעמונרַאפ ןּבָאה (גרוּבנטָאר ןופ ריאמ
 .אסּכ סָאד ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא

 רּבהמ טָאה רע .1750 טניז תונּברה

 ?ןושל ןיא "תמא תרוּת? רפס ַא ןעוועג
 יד ןגעװ -- שטייט:ירבע ןוא שדוקה
 ןייז .(1889 ,ורסלרַאק) תּבש ןופ םיניד
 ,"בוט םוי תרוּתח ט"א ן,רפס רעטייווצ
 -.שטייטירבע ןוא שדוק:ןושל ןיא ךיוא
 ,בוט-םוי ןופ םיניד יד ןגעוו
 ,די:בתּכ ןיא ןּבילּב

 16111496 241 (0690010046  ,ןייטשנעװעל

 ;38 ו" | ,66/ ןג06 מח 6 06

 ./ ,ם8

 פ/זש --1941 20/8) לאונמע לײװ
 :רעביא ,םייהסיסנע ןיא .ּבעג (1925

 ײב טנרעלעג םידומיל עשידיי .סַאזלע
 יד יב ןוא ,וװ ןתנ 'ר ,רעטָאפ ןייז
 - .עטסקידנטײדַאּב
 - - ,סַאזלע ןיא טינּבר
 טקידנערַאפ 1
 .ןיא םוידוטש ןייז
 ?ַארזיאז רעזירַאּפ
 ?ימָעס ןשיטילע
 2ַאר ןעוועג ,"רַאנ
 :רעוו ןיא רעניּב
 ,16 --1865 ליַאס
 =ַאניס/ רעזירַאּפ רעד ןיא רעניּבַאר ןַאד
 :עג ,"רַאוטקיװ ַאל עד יר ןופ עגָאג
 טניז ,רעניּבַאררעּבײא רעזירַאּפ ןופ ףליה
 :רָאּפ רעד ןופ רעניּבַאר טוט ןזיּב 2
 "לָאפיּב יר ןופ עגָאגַאניס/ רעשיזעגוט
 ,זירַאּפ ןיא
 ?יזיוצנַארּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןעקנַאש
 רעילַאװַאקש לטיט ןטימ גנוריגער רעש

 טי יא ראי יידל

 ןאמייוו --- לייוו

  יצג !זיא

 | =ַאּב טיײקיטעט ןייז רַאפ

 ַא טכַאמעגכרוד
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 1 416װ- קרעוו ענייז ץוחַא ,"ןָאיגעלנרע ןופ

 . זמס ןסועס 8610װ |ןג 81016 61 16 12/ט0
 ?ַאגסיוא עטרעסעּברַאפ עטייווצ ,1874)
 ,1900) 040 21004066 ןוא (1900--עּב
 ,(1921 ץּבַאגסיוא עטרעסערגרַאפ עטייווצ

 ןטסעטס 469 ןיא טכעלטנפערַאפ ,וװ טָאה
 (144 -- 140 .,מֹונ ,1921) 644065 ןט68

 ןשידי םעד ןגעװ טעּברַא ערעסערג ַא
 ןיא ,ןעיגנירַאטָאל:סַאזלע ןופ טקעלַאיד

 .ן6 3100 8154 ט"א סױרַא םרָאפכוּב
 ;(92 ז"ז ,1920 ,זירַאּפ) 0160:1 ס11ג/ת

 רעקיזָאד רעד ןופ לייט ןטשרע םעד ןיא -
 =ַארפ ףיוא טרעלקרעד ןרעו טעּברַא

 .=יערּבעה עשיסַאזלע?שידיי 1058 שיזיוצ
 עכעלטע---לייט ןטייווצ םעד ןיא ;ןעמ

 ןופ טּפיוהרעד ,רעטרעוו עשידיי טרעדנוה
 :עּפס ןופ רעּבָא ,גנומַאטשּפָא רעשטייד
 ;ביּב רעד ןיא .ךיורּבעג ןשידיי:שיפיצ
 . קרעװ ןופ ףוס םוצ ץיטָאנ רעשיפַארגָאיל
 ןָאמיס ןופ טעּבױַא יד .וװ טגכייצרַאפ
 :ידיי עשיסעזלעז גרֹוּבסַארטש ןופ ךָאלּב
 -,"רעטרעװכירּפש דנוא ןעטרַאסנעדער עש
 נגחזעטסה 18ז םעד ןיא טכעלטנפערַאט
 616 (1690010046 .06ז 151461116מ {מ 119299-)

 עכעלטע ךיוא יו ,1918 ,( ס+הזמאסמ
 עשיסַאזלע:שידיי ןגעוו ענייז ןעלקיטרַא

 1812461- ןטפירשטייצ יד ןיא ןקורדסיוא |
 1403006 3000060900006 16 ןט0 ןצס6
 גנולדנַאהּפָא ס--וו וצ תורעה .0
 - ןיא סעגרָאּפ ,נ ר"ד טכעלטגפערַאפ טָאה

 ןופ 1 אאו) .ּב ,םסטט6 465 210068 ןטטס8 |
 ןָאמיס 'ה ,ןוז ןייז -- ,1921 ינוי--לירּפַא
 א"קי רעד ןופ רָאטקערידטימ זיא ,לייוו
 עניטנעגרַא ןיא

 ,ןײלק ןוא סיורג רַאפ, ;/ .23 ;א|| ,ןמ

 יָארקעג רעצרוק א) 162 ,1925 ,סעריײא:סָאנעוּב

 | ,(גָאל

 -- 1880 260 ןמחנ-חשמ ןַאמײװ
 ואוו ,קסּבעטיװ ןיא .ּבעג (

 רעטעּפש ,לושסקלָאפ ַא
 ?קַארּפ ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא
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 ,עיפלעדַאליפ ןיא טסיטנַאד סלַא טריציט

 ןוא םיריש טקורדעג
 עסערּפ רעשידי רעד ןיא ןעלקיטרַא

 .ףעיפלעדַאליפ יד ןיא ,קרָאײװינ ןופ
 ,"עסערּפ עשידיא! ,"טלעוו עשידיאק
 ;(?)"ףרעטש רעדח ,"גנוטייצ טדָאטשז
 הרעדו טפירש-שדוח יד טריטקַאדערטימ
 :יפ רעד ןופ ,"להַארטש רעשירַארעטיל
 :ײסָאס רוטַארעטיל ורּביהְז רעיפלעדַאל
 יעסערּפ עשידיאק טַאלּבנכָאװ סָאד ,"יטע
 ער ןוא הליהק רעיפלעדַאליפ .רעד ןופ

 ןאגֹרַא ןשיטסינויצ:ילעוּפ םעד טריטקַאד
 ."טנעירָא רעיינ רעדח עיפלעדַאליּפ ןיא

 -- 28װט) (ּפיליפ) לווייּפ ןַאמײװ
 2װעילהָאמ ןיא ,בעג (

  רָאי 8 זיִּב טנרעלעג ,,רעּפעינד:ןפױא -
 ,לושסקלָאפ ןיא רָאי 12 ןיּב ,רדח ןיא
 ?ייבׁש סלַא רעטָאפ םייּב טעּברַאעג ןַאד
 ,ןיו ןיא רָאי 2 טּבעלעג רעטעּפש ,רעד
 ןיא ןרָאי עטצעל יד ,זירַאּפ ןיא רָאי 0
 :יבש סלַא טקיטפעשַאּב ואוו ,ָאגַאקיש
 2יל עשיריל טקורדעג 1917 טניז ,רעד

 יוװ ,ןּבַאגסױא רעגַאקיש יד ןיא רעד
 עשידיא, ,"טלעווח עכעלגעט סרמרמ ,ק
 ,ידרַאקער רעשידלא? ,"טלעוו רעטײּברַא
 "לֹבעג ןיאו ב"מז ,"עסערּפ עשידיאז
 | ,דנַא .א

 ) -- 1808) קחצי גרעּבניײװ ==
 ,בֹוג רעמעדָאר ,ץינעזָאק ןיא .ּבעג
 ןיא ,ןליוּפ
 טנרעלעג םידומיל עשידי .החּפשמ
 :ַאמרָאפער םעד ,לקנערפ לארשי ייּב
 טלעװ רעשידיי רעמעדָאר רעד ןופ רָאט
 ןיירַא 1897 .תודיסח ןופ רעּפמעקַאּב ןוא
 ןיא 1899 ,עיזַאנמיג רעמעדָאר רעד ןיא
 ךָאנרעד ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ
 ,זירַאּפ ,עלסערּב ,ןילרעּב ןיא טרידוטש
 :ַאג) ןכַארּפש עשינַאמרענָאדניא טשרעוצ

 --רעטעּפש ,(שיווטיל ,טירקסנַאס ,שיט
 .ץיטַאמַארג עשיטימעס .עקידנכיילגרַאפ

 . עשיטסילַאנרושז

 ,רַאטנעמָאק ןוא גנוצעז

  בעשיליּכשמ:שידגנתמ ַא

 :יס ,שיּבַארַא ,ןכַארּפש עשיטימעס ןוא
 יד ,.דנַא .א שיניסעּבַא ,שירושַא ,שיר
 . ,עיניסעּבַא ןופ ןטקעלַאיד עקיטנייה
 :רוט רעװעשרַאװ ןיא ןסעזעג 11-++7
 רעשיליּפ רעד ןיא לַײטנָא רַאפ סעמ
 וצ טּפשמרַאפ ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס
 :יסַּפ רַאפ טרעלקרע ךָאנרעד ,עגרָאטַאק
 ןופ השקּב רעד ףיוא ןוא קנַארק שיכ
 .ןופ טקידענגַאּב ענָאּברָאט רעזירַאּפ רעד
 ןיא טריזירָאטקָאד 1914 .11 יַאלָאקינ
 :ַארַא ןופ טנעצָאד 1915 טניז ,עלסערּב
 2ינֹוא ןשײלױּפ ןעיירפ ןיא המודכו שיּב

 :טימ 1919 טניז ,עשרַאװ ןיא טעטיסרעוו
 עיסימָאק רעשילַאטנעירַא רעד ןופ דילג
 1916 ,עימעדַאקַא רעװעקַארק רעד ןופ
 ;ביב רעכעלגיניק רעד ןופ ןדָאלעגנײא
 ;םיוא ריא טיול ןוא ןילרעּב ןיא קעטָאיל
 :רָאד יד ןופ ןגָאלַאטַאק טסַאּפױַאפ גָארט
 :רַאפ ;ןטּפירקסונַאמ עשילַאטנעירָא עקיט
 עכעלטּפָאשנסיו ערעסערג טכעלטנפע
 :ירק סוזעי ןוֿפ גנורעלקרע יד,) קרעוו
 רעשיגָאלָאטַאכסע רעשיּפָאיטע ןַא ,?סוטס
 רעשיסור טימ טסקעט רעכעלטפירשטנַאה

  =לרק ןוא גנוצעורעּביא רעשינײטַאל ןֹוא
 רעדש ;1907 ,ּב"טּפ ,טַארַאּפַא ןשיט
 :שיּפָאיטע ,"סוטסירק ןופ טנעמַאטסעט
 ?רעּביא רעשטייד טימ טסקעט רעשיטּפָאק

 טימ ןעמַאזוצ
 סָאדװ }1914 ,גיצּפיײל ,טדימש .ק ,טָארּפ

 . ,?ַאנעױגע ַאנַארעקּפַאי ןקילײה ןופ ןּבעל
 ?רעּביא רעשטייד טימ טסקעט רעשיּפָאיטע

 ?וּפָאּפ עשיליוּפ .,(1914 ,זירַאּפ ,גנוצעז

 רעּביא ןרושָארּב עכעלטפַאשנסיוװ:רעל
 ןוא רעשימיור ןוא טפַאשנסיװכַארּפש
 .810001644 ןיא רוטַארעטיל רעשיכירג
 ,(עשרַאװ ,2ז/04 ג"פ) 01ג 032ע51660

 ?ַארפ ,ס ,* שיליוּפ ףיוא טצעזעגרעּביא

 :ידנכײלגרַאפ רעד רעּביא קרעװ סרער

 .ןּבירשעג ,טּפַאשנסיװסנָאיגילער רעק

 ןיא ןעלקיטױַא עכעלטּפַאשנסיװ:רעלוּפַאּפ

= 
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 עשטייד ,עשיליוּפ ,עשידיי:שיליוּפ יד
 טצעזעגרעביא שידיי ףיוא .ןטפירשטייצ

 ןופ ךעלהשעמ יד ןּבעגעגסױרַא ןוא
 ,דליײַאוא רַאקסָא

 ןיא ןעלקיטרַא עכעלטּפַאשנסיװרעלוּפָאּפ |
 יד .ח ןופ "גנוטייצסקלָאפ רעשידויח רעד
 יל ,- ןיא ,רָאטקעּפס ,מ ןוא ץיוורוח
 ?רַאװ ןיא ,"קעטָאילּביּב רעשידויז סעצרּפ
 ?ינ יד ןיא ,"סעיינז טַאלּבגָאט רעוועש
 ."טפנוקוצז ןוא "סטרעװרָאפצ רעקרָאי
 :ַאװירּפ ַא ןופ רָאטקעריד ןעוועג 5
 ןיא - עיזַאנמיג  רעשידייײשילוּפ - רעטו

 - םעד ןּבירשעגרעטנוא ךיוא טָאה ,עגליוו
 ?טפַאשנסיװ ןשידי םעד רַאפ ףורפיוא

 ,טוטיטסניא ןכעל

 טּבעלעג --- רודניבא רעגרעּבנַײװ
 ַא ןּבעגעגסױרַא ,ןרַָאגנוא ,אקניּפַאס ןיא
 תוכימסא ג"א שטייט-ירבע ףיוא לרפס
 ;יד ןוא רסֹומ --- ןליײט 2 ןיא יםילפוג
 ,(1902 ןוא 1900 ,טעגיס) םינ

 .-. 1890) יכדרמ רעגנייוו
 90 יד ףוס .עװַאטלָאּפ ןיא ,ּבעג (

 עטכעלש ּבילוצ רעטָאפ ןייז זיא ןרָאי רעק |
 ,עשרָאװ ןייק ןרָאטעגרעּבירַא ןטפעשעג
 ןזיּב ןיא רע ואוו
 :עג (1916) טוט
 ;לעטשעגנַאַא ןעוו

 ָאקַא  ןיא - רעט
 ,רָאטנָאק?טנָאיסימ
 טכוזַאב 11--13
 ןיא עיזַאנמיג יד
 יד ןיא ,עגַארּפ
 ןסַאלק ערעטלע
 :טפאשלעזעג טימ טריסערעטניארַאפ ךיז
 רעטמיטשַאּב רעד טימ ןוא ןגָארפ עכעל
 :ָאליפ רעשידיי רעד ךיז ןּבעגוצּפָא העד
 :ָאלַאליפ ןפיוא ןעמוקעגנָא 1 עיגָאל
 :ינוא רעװעשרַאװ ןופ טעטלוקַאפ ןשיג

 = לי

 ו

 טעּבראעג סרעדנוזַאּב ואוו .,טעטיסרעוװ
 קידנצינסיוא ,קיטסינַאמרעג רעד רעביא

 ןּבירשעג 1902 טניז

 :סטעטיסרעווינוא עטלַא עכייר רעייז יד
 :טנפערַאפ טנעדוטס סלַא .קעטָאילּביּב
 ןטעּבױַא עשיגָאלָאליפ עטשרע ענייז טכעל
 ןגעװ) 1912 "טּפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעלח ןיא/
 םעד ןופ גנוגיילסיוא ןוא ךַארּפש רעד
 :ַאז סיקצולירּפ חנח ,("לשנא לש רפסח
 . טיפ ,רָאלקלָאפ ןעשידיי רַאפ רעכיּבלעמ
 .יד6) 1 "עטכישעג=רוטלוק ןוא עיגָאלָאל
 ןיא  ,("ןעגנוקרעמַאּב עשיגָאלָאטקעלַא
 רעד ןיא ןעננַאלק עשיאערּבעהפ) "סקנּפו
 ןגעװ ןעלקיטרַא ךיוא ,(יךארּפש רעשידוי
 םעיינע סָאּברַאפ רדנסּכלא ןיא שידיי
 .ןופ רעגנעהנָא סלַא 4 ,1913 ,?לַאנרושז
 .רעשידיי רעד ןופ םרָאפער רעלַאקידַאר 8

 ןרושָארּב יד ןּבעגעגסױרַא עיפַארגָאטרָא
 ױניָעלסיַא גיַאמא- ןוא ?זיעּבףעלַא גיַאמװ
 ןיז ,1913 ,עשרַאװ ,?גַאלרַאף רעיַאנז)
 ןרַאטנעמעלע ַא טסַאּפרַאפ 1 ןוא 2
 ,19123 ,עשרַאװ) ?סיסקַאטקניס רעשידויז
 ב ןט:2 ןטנַאלפעג םעד רַאפ 8 ז"ז
 ַא ןווָאכָארָאּב .ּב טקישעגוצ "סקנּפז ןופ
 עשידיי ןגעוו לַאירעטַאמח טעּברַא עסיורג
 ןכָאװ רָאּפ ַא ,ןכיגניא רעּבָא ,יױטקעלַאיד
 ןייז טקידנעעג טָאה וו יװ םעדכָאנ

 ךיז טָאה ,טעטיסרעווינוא ןיא םוידוטש
 יד ןוא ,המחלמ:טלעװ יד ןּבױהעגנָא
 טכעלטנפעַאפ טינ ןענייז "ןלַאירעטַאמח
 ןעגנואווצעג זיא ,װ ךיוא ןוא  ,ןרָאװעג
 ;טפַאשנסיװ ןייז ןסיירוצרעּכיא ןעועג
 ;ירּפ טימ ןעמונרַאפ ךיז .טעּברַא עכעל
 ,וװָאקרַאכ ןיא רעירּפַא טכיררעטנוא ןטַאװ
 .טריזיליּבָאמ ןַאד ,עװקסָאמ ןיא ךָאנרעד
 .ירעטילימ רעצרוק א ךָאנ ןוא ןרָאװעג
 ןוא לװַאלסָארַאי ןיא גנוטיירגוצ רעש
 טנָארפ ןפיוא טקישעג ,קסנעלָאמס ןוא
 - 1916 רעּבמעװָאנ ןיא ,טגַאק רענליוו ןיא
 בָא טָאה ײמרַא רעשירַאצ רעד ןיא ןעוו
 - ,דנַאטשַאּב-רידנַאמָאק ןלעפוצסיוא ןּביוהעג
 .ליּב טימ ןסור:טינ ערעדנַא יװ ,,וו זיא
 ,ילימ יד ןופ ןרָאװעג ןפורעגּפָא ,גנוד
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 יד ןיא טקישעגקעװַא ןוא ןלייט:רעט
 ,ןענָאילַאטַאּב-סגנוטיירגוצ עשיטנעדוטס
 'נ ןיצירַאצ ןייק

 סלַא טקידנעעג יז ןוא לוש:רעטילימ

 טרידנַאמָאק ,(חקפהסקטנעא) רעלדנעפ

 ,זירװַאט ןײק ןָאלעשע ןַא ןריפונּפָא !

 =עג ןעמונרַאפ טלָאמעד זיא סָאװ ,עיסרעּפ

 . רעד ךָאנ דלַאּב ,רעטילימ ןשיסור ןופ ןעוו

 ןעמוקעגקירוצ שינערעקרעּביא :רעּבָאטקָא |

 1917 רעּבמעצעד ןיאי ,טנעקשַאט ןייק

 רערעל סלַא ןעמוקעגנָא ,טריזיליּבָאמעד

 ?שַאט רעד ןופ לוש רעשידיי רעד ןיא

 ןּבױהעגנָא ךיוא ןַאד ,עדניײמעג רעטנעק

 רעד ןיא לייטנצ ןוויטקַא ןַא ןעמענ וצ

 . ,טיײקיטעט רעכעלטּפַאשלעזעג- ?שיטילָאּפ

 רעד ןופ דילגטימ ןעוועג טייצ עצרוק ַא

 ץרעמ טניז ,דנוּבח ןופ עּפורג רעקיטרַא

 :ּפעס ,ּפ"קר רעד ןופ דילגטימ .-. 19

 =ער ןפיוא טקילײטַאּב ךיז 1919 רעּבמעט

 ןגעק ּפמַאק ןיא טנָארפ ןרענָאיצולַאװ

 --1919 ,םי רעלַארַא םייּב ןקַאזָאק סווָאטוד

 ןופ רַאטערקעס רעכעלטרָאװטנַארַאפ 21

 יד ןופ ןייארַאפ ןופ ,ק"צ רענַאטסעקרוט

 ?צַאנ ןופ רעטלַאװרַאפ ךיוא ,רעוטדליב

 2עג 22--1921 ,דליּבמָאקלָאפ םייּב דגימ

 םעד ןּבײלק וצ טעּברַא רעד ףיוא ןעוו

 ,ןעלזייא ףיוא ןרָאפעגמורַא ,רעײטשרוטַאנ

 ?רֹוט יד רעּביא וויזַאא דרעפ ,ןעלמעק

 יד טימ טּבעלעג ,סעּפעטס רענַאטסעק

 .23-1922 .ןטלעצעג ערעייז ןיא ןזיגריק

 ענָאיצולָאװער רעד ןופ רָאטקעל ןעוועג -

 .ףעד ןופ רַאטערקעס ןוא גנוגעװַאּב רער

 ?ֹומָאק ןשיטַאיזַא;לטימ ןופ גנוטלַאװרַאפ

 ,טנעקשַאט ןיא טעטיסרעווינוא ןשיטסינ

 רעשידיי ןופ רָאטקעל 1923 טסוגװַא טניז

 ןיא טפַאשנסיװנכַארּפש חעשינַאמרעג ןוא

 טעטיסרעווינוא * הכולמ ןשידנעלסורסייװ

 "נרעלעג--1925 ץרעמ טניז ,קסנימ ןיא

 עיסימָאקכַארּפש רעד ןופ רַאטערקעס רעט

 ַאוער:ץרעמ רעד ךָאנ

 .רעטנעקשַאט רעד ןיא טרידנַאמָאק עיצול

 .=ניא) "טלוקסייווניאק ןֹופ לײטּפָאדִיי םייּב .
 ,(רוטלוק רעשידנעלסורסייוו רַאפ טוטיטס

 טעּברַא עשיטַאמעטסיס ַא-ןָא טריפ עכלעוו

 וצ טיירג  ,עיגָאלָאליפ רעשידיי רעד רַאפ

 רעד ןופ ךוּברעטרעװ שימעדַאקַא ןַא
 ןוא שיסורסייוושידיי ַא ,ךַארּפש רעשידיי
 :ָאנימרעט ,ךוּברעטרעװ שידיי:שיסורסייוו

 +טּפַאשנסיוו ענעדיײשרַאפ יד רַאפ סעיגָאל

 ןופ םענרַאפ ןיא סענילּפיצסיד עכעל
 ךןופ ןטפירשק יד ןיא ,וו"זַאא ןלושכיוה

 - יטעטיסרעווינוא:עכולעמ ןשידנעלסורסייוו

 םַארגָארּפ ַא טכעלטנפערַאפ 8--7 ,5
 טשרָאפק ט"א רעּבײלקנלַאירעטרַאמ רַאפ-

 ַּפַא רעדנוזַאּב סלַא) "ןטקעלַאיד עשידיי
 ךופ לײטּפָאדי ןופ ןּבעגעגסױרַא קורד
 ,(15 ז"ז ,1925 ,קסנימ ,ייטלוקסייווניא{

 4147 ,1913 ,*טַאלּבנעכָאװ} ןיא ,יקסנירעמעשט ,ח

 | ---1897 16/װ0 יִלּתפנ גינייוו
 - ,עיצילַאג ,ענרָאט ןיא ,ּבעג (

 ?רעד ךיז ,עילימַאּפ רעשירחוס ַא ןיא

 =עג ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ףיוא ןגיוצ

 .?וטש ,עיזַאנמיג עשיגָאלַאליפ יד טקידנע

  =עטיל עשיװַאלס ןוא עיפָאסָאליפ טריד

 ,טעטיסרעווינוא רעװעקַארק ןיא רוטַאר

 . ןיא עטכישעגטסנוק ךיוא--טייצ עצרוקַא

 ײטרַאּפ-צ"ּפ רעד ןופ דילגטימ סלַא ,ןיוו

 1917 ,שידיי טנרלעגסיוא רָאי 16 וצ ךיז

 רֵא ןעשידויז רעניװ ןיא טכעלטנפערַאפ
 / ?מיא .י .ש רעּביא עיזנעצער ַא "רעטייּב }

 .ףעטעּברַאטימ עשרַאװ ןיא 1919 ,רעּב

 +ייצ רעטײּברַאװ רעשיטסי:צ"ּפ רעד ןופ

 +יטירק = שיטעטסע ןּבירשעג ואוו ,"גנוט

 ?גירג .צ .א ,ץרּפ ןגעוו ןעלקיטרַא עש

 רעד טסײג רעד, סענזיצַאק ,א ,גרעּב

 | ידנַא .א סיּברַאּב ,רעגערּב לרַאק ,"ךלמ

 . טכעלטנפערַאפ "קיטירקפ סגרוּבליז ןיא

 ןופ טירט יד ןיאש טעּברַא ערעסערגַָא|

 ַא ןופ לטיּפַאק ַא ,ײליטס ןשידיי םעיינ ַא

 =ער םעד טריפעג 1922 .קרעוו ןרעסערג

 ןַאגרָא םעד ןיא ןָאטעילעפ ןשירָאזנעצ |
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 ,"טרָאװרעטעּברַאװ צ"ּפ עטכער יד ןופ
 ,שטיװַאר רעּביא ןּבירשעג ,עקָארק |

 :יּבור קיוודול ,ןָאזרעדַארּב ,יקצינלעמכ
 ץא ךיוא טעּברַאעגטימ .דנַא .א רענ
 אסשצ ,1918 ?טַאלגָאט רעגרעּבמעלז
 ?ַארעטילק יד ןיא סנטצעל ןוא 1
 ַא טכעלטנפערַאפ ואו ,"רעטעלּב עשיר
 טימ ּפָא ךיוא ךיז טיג ,סעיזנעצער ייר
 ,רָאלקלָאפ ןשידיי םעד ןופ םוידוטש םעד

 = --- 1892 ןסיג ז"י) ,ז רעּפנייוו
 ןופ ןעמָאנ רעשירַארעטיל (

 ,קסירט ןיא ּבעג .ךילרעּפנייוו עסיז
 ?עג זיא ,ּבייל:קחצי ,רעטָאפ ןייז -.ןילָאװ
 םיב ןזח ןעװ
 ,ןיבר רעקסירט
 .וינעּבייל-בקעי יר
 :עג רָאי 12 ויּכ
 ,םירדח ןיא טנרעל
 יד ןיא ךָאנרעד
 *וװָאר ןופ תובישי
 ,קסירּב ןוא ענ
 . =ַעג רָאי 16 וצ
 ?רעל ןעמונעג ךיז ןוא ארמג יד ןפרָאװ
 ןענעייל וצ ןּבױהעגנַא ךיוא ,שיסור ןענ
 ?ַארעטיל עשידיי יד ןוא עשִיערּבעה יד
 :נֵא ןיא ןוא עשרַאװ ןיא טּבעלעג רוט

 ,עניַארקוא ןוא ןליוּפ ןופ טעטש ערעד
 ;לַאהכוּב טימ זייוונטייצ טקיטפעשַאּב ךיז
 וצ ,יירערעל טימ זייוונטייצ ןוא עירעט
 טסניד = רעטילימ ּבילוצ קעװַא רָאי 1

 ןרָא עטשרע יד ואו ,עקירעמַא ןייק |
 ?רַאװש ,רענלעק ,רעילַאמ סלַא טעּברַאעג
 טנעגַא:רעכיּב ,רעייננזיוה ,רעטעּברַא רעצ

 2ידיי יד ןיא רערעל -- רעטעּפש ,,וו"זַאא
 ןיא דיל ַא טימ טריטויּבעד .ןלוש עש
 ?רעד ןוא 1914 "קלָאפ ןעשידיא םעדח
 .?רַאוצטימ קיסעמלגער ןּבױהעגנָא ךָאנ
 עיינז ,"טייהרַאווח ."ש .א ,פא ןיא ןטעּב
 שנעמ ןופח ּב"מז יד ןיא ,"טפנוקוצי ,"טלעוו
 ,ל .מ ןופ ר"א "ײװדָארּב טסיא; ,"שנעמ וצ

 רעַײז ןענייז סָאװ ,ענִיַארקוא |

 טּפיוהרעד

 רַאפ ּב"מז ןטצעל םעד ןיא ,ןרעּפלַאה
 ןופ רעדיל עטשרע ענייז טכעלטנפע

 םערַאװ
 רעשידיי רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא
 לַאדער 1918 ,עקירעמַא ןיא קיטירק
 נָא רעדח טפירשטַאנָאמ עניילק ַא טריט
 ךיז םורַא טריּפורג טָאה סָאװ ,?ּביוה

 =ביד עקידנּבײהנָא עגנוי יד
 ןפיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןוא רעט
 ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה .וװ ןעוו ,'ה ןט8
 קעװַא זיא ןוא ןָאיגעל ןשידי םעד ןָא
 :טרעדנָא ןיא ןעמוקעגקירוצ .י"א ןייק
 .ךיא .װ טָאה ,י"נ ןייק םורַא ראי ןּבלַאה
 :יִל ַא ןּבעגעגסױרַא םישדח 4 ןופ ךשמ
 "רעייפ םייּבז ט"א לַאנרושז ןשירַארעט
 ?ַארג .ּב טימ ןעמַאזוצ ,עיפלעדַאליפ ןיא

 טריטקַאדער ןרעּפלַאה .ל .מ ןוא דרַאּב
 . ןוא "םעטָאװ לַאנרושז ןופ יה עט:2 סָאד
 =לַאדער רעד רע זיא 1924 רַאונַאי טניז
 =יִל רַאפ לַאנרושז:שדוח םעד ןופ רָאט
 ואוו ,"רעדעפ ידי טסנוק ןוא רוטַארעט
 ךיוא רעדיל ץֹוחַא טכעלטנפערַאפ רע
 :טפַאשלעזעג-לערוטלוק ףיוא ןעלקיטרַא
 =בֹוּב ןיא .ןעמעט עשירַארעטיל ןוא עכעל

 - גנולמַאז ַא -- "דנַאל רעזנוא ןופח - : םרָאּפ -
 ,י"ג) לארשי:ץרא ןופ רעדיל
 --"ַאימטַאר} ;(0

 ז"ז ,0

 ?ַאֹרַא ןַא ןגעוו עמעָאּפ
 ;(75 ז"ז ,1921 ,עיפלעדַאליפ) לדיימ שיּב

 ,רעדיל גנולמאז א--"עילבערג רעד ייבי

 טקורדעג זיא לייט רעסיורג ַא עכלעוו ןופ|
 ײדנַאל-רעדניקא ןלַאנרושז יד ןיא ןרָאװעג
 ,"רוטלוקז ג"פ) "לַאנרושז?רעדניקח ןוא
 - -="ןירג ןוא דלָאגז ;(128 ז"ז ,1922 ,י"נ
 ןוא 24--1922 ןרָאי יד ןופ רעדיל ךוּב ַא
 רד/ ג"פ) "ַאימטַאר;) ןעמעָאּפ יד ךיוא

 =ל ס--וו--, (6 ן"ז ,1925 ,י"נ ,"רעדעפ

 ןרעטנומ ריא טימ סיוא ךיז טנכייצ קיר

 ,דיירפ רעטנוזעג ריא טימ ,ליפעגסנּבעל

 . ףיא רַאפ ,רוטַאנ רעד רַאפ שוח ַא טימ

 ,תובחר רעקינוז ןוא ור רעשילידיא|
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 22 /ש) (םקַאמ) ריאמ ךיירנייוו =
14-= - | 
 ,רחוס ַא ןופ ןֹוז סלַא ,דנַאלרוק ,ןעג

  :ָאמ בלַאה ַא ןיא טנרעלעג רָאי 9 זיִּב

 ,רדח ןטריזינרעד |
 ירעד ןיא ךָאנרעד
 ןופ - עיזַאנמיג;
 ,ילדַא רעדנעלרוק
  :נרעל יד 'ואװ
 / =עג זיא ךַארּטש
 ןוא שיסור ןעוו

 ,שטייד--1906טביז =
 ןט:5 ןופ סױרַא
 טסייג ןשיטימעסיטנַא םעד ּבילוצ סָאלק
 - =-1908 ,טלַאטשנַא רעשיצירּפ רעד ןופ
 ךיוא טַאװירּפ טנרעלעג ,ענליװ  ןיא
 ,ּב"טּפ ןיא טרירוטַאמ --- 1912 ,שיערּבעה
 ןשירָאטסיה-שיגָאלַאליפ ןפיוא 17+-+3
 ,טעטיסרעווינוא ּב"טפ ןופ טעטלוקַאפ
 קיטסינַאמרעג טרידוטש --- 1919 טניז
 :נעעג 1923 ,גרוּברַאמ ןוא ןילרעּב ןיא
 עשירַארעטיל --- .ר"ד לטיט ןטימ טקיד
 ?נָאּפסערַאק טימ ןּבױהעגנָא טייקיטעט
 ןוא 1907 "גנונפָאהװ רעד ןיא ןצנעד
 ךײר .װ .מ פ"א ןעגנוצעזרעּביא טימ
 :ַארעטיל רעשיאעּפָארײא סנעזייר ,א ןיא

 ןופ טנעדנַאּפסערָאק ךיוא ןעוועג ,?ץרוט
 ,1910 "עמיטש רעשידיאפ רעגיר רעד
 13--1912 ,1913 "טַאלּבעגַאט רעזדָאלק ןופ-
 ןיא װערַאזַאל .מ פ"א טעּברַאעגטימ
 ןוא 'טַאלּבנעגרַאמ רעזדָאל / סעייג
 טקילײטַאּב ךיוא ךיז .גאטטס 1:06266 8
 ?קיטרַא) 218906 הטמספסתגט רעד ןיא

 ףוס םורַא ,(1910- שידיי ןגעװ ןעל
 ב'טּפ רעד ןיא רעטעּברַאטימ 1911

 :רַאפ ןַאד ,רענערּב הרש פ"א ?טייצ;
 "טלעוו רעשידויח רעד ןיא טכעלטנפע
 ןופ גנַאזעג ןט:9 ןופ גנוצעזרעּביא יד
 ץיטָאנ ַא ךיוא יװ ,"עדַאיליא? סרעמָאה
 טקילײטַאּב ךיוא ףךיז .םזירוטופ ןגעוו

 =גידלָאג ןיא .ּבעג (

 ב"מז סָאד טריטקַאד

 ,ּב"טּפ ןיא ןטסיד |

,2 

 ּב"טּפ יװ ,שיסור ףיוא עסערּפ רעד ןיא

 "יד ןוא ןטעדַאק יד ןגעוו) 1912 8
 רעד ןגעוו) 1915 110864 8004088 ,(ןדיי

 =וִצ ןיא ,ןדיי יד ןוא עסערּפ רעשיטעל
 ?ער ,(דנַאלרוק שוריג ןטימ גנַאהנעמַאז

 ,הגש8 !!ץנפ

 ?וטס רעשידנוּב רעד ןופ ןּכעגעגסױרַא
 ןַאד ,1916 ּב"טּפ ,עפורג רעשיטנעד
 טפקסע- ןופ רעטעּברַאטימ ןוא רַאטערקעס
 =וּב עפורג ַא ןופ ןַאגרָא ,טאוז סד

  +עריץרעמ רעד ךָאנ
 *רַאז רעשידנוּב רעד ןופ -- עיצולָאװ
 ?סערָאק רעגרוּב"טּפ ,?עמיטש:רעטייּב
 ,"רעקעווע רעקסנימ םעד ןופ טנעדנַאּפ
 ןופ ךשמ ןיא טריטקַאדער ךיוא ןכלעוו
  ?קירוצ 1918 טסברַאה 1917 רעּבמעצעד
 סָאד טריטקַאדער ,ענליוו ןייק ןעמוקעג

 ןופ ןַאגרָא ,"עמיטש רעזנואז טַאלצגָאט
 =קַאדערטימ 1919 יַאמ טניז ,עטיל ןיא דנוּב
 ןופ רעטעּברַאטימ רעטעּפש ןוא רָאט

 גָאּפסערָאק 1920 טניז "גָאט? רענליוו
 :רָאפװ ןופ רעטעּברַאטימ ןוא טנעד
 ,ענליװ ןיא רעדיװ 1923 ."סטרעוו
 :עטיל ןוא ךַארּפש רעשידיי ןופ רערעל
 ,רַאנימעס-רערעל ןשידיי ןיא רוטַאר
 - ןטסירַאנימעס יד טימ טריפעגפיוא ואוו

 ןוא ?ליּפש:שורושחא? ,"ףסוי תריכמח
 דנוא ןיז טכיילװ סנהָאזספלָאװ-עללַאה ןרהא
 רעד ןופ רעציורַאפ  ;"איילעממערפ
 ?ליוו ןיא טּפַאשלעזעג:טגנודליּב רעשידיי

 עטסקידנטײרדַאּב יד ןופ רענייא -- .ענ

 . =ידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעיײטשרָאפ
 עטצעל יד טעּברַא ,עיגָאלָאליפ רעש
 +טּפַאשנסיװ ןקידנעטשלופ ַא ףיוא ןרָאי
 רעשידײי רעד ןופ ךוּברעטרעװ ןכעל

 - ,עשיגָאלָאליפ טכעלטנפערַאּפ ,ךַארּפש
 עשירָאטסיה ןוא עשירָאטסיה:רוטַארעטיל
 .רעד ןגעוו) "סטרעװרָאפז ןיא ןעלקיטרַא
 רעמונײליּבוי ןיא ,שידיי ןופ גנוײטשטנַא

 םירפס:רכומ עלעדנעמ ןגעוו
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 ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ערעסערג - ,4
 רעד ןגעװ ,1924 תורזג סיקצינלעמכ
 יצ/ ןיא ,(1925 ,גנוגעװַאּב:יבצ:יתּבש
 רַאפ ןופ סורג רעשידיא ַא) "טפנֹוק
 גנוּבײרשַאּב ---וש---!וװ 1923,  ,יירהָאי 0
 ןטּפירקסונַאמ עשידיי יד ןופ זילַאנַא ןוא
 ןיא יסָאר-עד ןופ עיצקעלָאק רעד סיוא
 / עכלעו ,עמרַאּפ ןיא קעטָאילּביּב רעד
 :ָאק סלַא עילַאטיא ןיא קידנעייז טכוזַאּב
 :עפנַאק רעונעג רעד ףיוא טנעדנַאּפסער
 ,(8 ,1924 --"עלעדנעמ רהָאי 606 :ץנער
 "טלעוו:רעכיּבז ןיא -

 סלעסַאק יד ןגעװ סעיזנעצער עכעל
 סגייטשּבור .ּב ,קיד ,מ .א ןופ עּבַאגסױא -

 ןופ גנולקיװטנַא ןוא גנואײטשטנַא ידע =
 ןוא קרעטש ,/ךַארּפש רעשידיי רעד
 ?רדײ:טלַא ןופ עיטַאמָאטסערכ סנַאמצייל

 ןופ, סגעזייר .ז ,ןעגנוצעזרעּביא-ךנּת עש
 ;ןַאװ ,מ ,"עלעדנעמ זיּב ןָאסלעדנעמ
 טניז .("ןעדוי זנוא יבא ּב"מז סדליוו

 יז ןוא יקצולירּפ חנ טימ ןעמַאזוצ 4
 רעשידייח רעד ןופ רָאטקַאדערטימ ןעזייר

 קיטרַא טקורדעג א"צ ואוו ,?עיגָאלָאליפ
 :ָאמיטע רעשידיי ןגעוו ןציטָאנ ןוא ןעל

 ילוױנַאלװ םעד ןופ ןֹוא ,וו"זַאא עיגָאל

 יד ןופ .ּב 1 סלַא טניישרע סָאװ ,"ךוּכ
 ןשידיי םעד ןופ ןטפירשח עשיגָאלָאליפ
 ּב ג"פ) ?טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ
 ;עגסױרַא םרָאפכוּב ןיא .(ןיקצעלק
 ,"קָאטסָאװװ ג"פ) "ןעלּפַאטשח :ןּבעג)

 ןדויטע ריפ ---- (260 ז"ז ,3 ,ןילרעּב
 רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 רימ סָאװ (ַא :רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש
 לּכה:ךס ַא) טלעפ זנוא סָאװ ןוא ןּבָאה
 ןופ ןעגנוכיירגרעד עקירעהַאזיּב יד ןופ
 עריא עלַא ןיא עיגָאלַאליפ רעשידיי רעד
 טרעדנוהרָאי עטשרע סָאד ( ,ןגייווצ
 ןופ לייט ַא) גנושרָאפכַארּפש עשידיי
 עכלעוו ,טעּברַא-רָאטקָאד | רעסיורג ןייז
 ןופ עטכישעג עצנַאג יד םורַא טמענ

 ףידבירג) 24--+23

 / תליגמש (ג (עיגָאלָאליפ רעשידיי רעד
 רעטמירַאּב רעד ןופ טסקעט) "ץניוו
 'רב ןנחלא ןופ עמעָאּפ רעשידייײטלַא
 ןוא ריפנײרַא ןַא טימ, ןלעה םהרבא
 =נָאו ב"מז ןיא טשרעוצ --(ךוּברעטרעװ
 ,װ ןכלעװ ןופ ,1922 ןילרעּב ,?ּבייה
 סָאד (ד ,(רָאטקַאדערטימ ןעװעג זיא
 ?רעד) "ףסוי תריכמ" ;שידיי רעדנעלרוק
 טױל רעגײטש ןגיטנייה ןפיוא טלייצ
 ,"קָאטסָאװװ ג"פ ,.דנַא .א "רשיו םּתִח
 עלַא סרעגניטע המלש ר"ד ,3
 ַא טימ ןטּפירקסונַאמ יד טיול) "םיבתּכח
 ןוא ריפנײרַא ןשיפַארגָאילּביּב ןוא:ָאיּב
 ,(1925 ,ןיקצעלק .א .ּב ג"פ ,תורעה טימ
 ןופ עטבישעגח סרעּפיװ :טצעזעגרעּביא
 ףעד ןופ עטכישעגז ןוא "רעטלעלטימ
 :(1921 ,"קָאטסָאװא ג"פ) ?טייצ רעיינ
 "שטנעמ עסַאמ, ןעמַארד סרעלָאט טסנרע
 רעד, ,(1922 עשרַאװ ,"טלעוו ידח ג"פ)
 . ,"ג"פ2רוטלוק רעשידייז) "רעקרעּביא

 ?רעּב ןַאפ ץעגפ סעטעג ,(3 ,ןילרעג
 ,(טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ) "ןעגניכיל
 ןזרעפ 600) "סוּפידיוא גיניקח סלקָאּפָאס
 ןיא טכעלטנפערַאפ יירולייט ,1600 ןופ
 טכעלטנפערַאפ טינ ,(1920 "טפנוקוצז
 ןופ עטכישעגא ןייז ןּבילּבעג ךיוא זיא
 :ץרּפ רעד רַאפ ןּבירשעג ,"דנַאלנכירג
 ןעמַאזוצ 1918 ,ּב'טּפ ןיא טפַאשלעזעג
 ?רָא םעד ןופ רעײטשרָאפ ןעזייר .ז טימ
 ;גסיוו ןשידיי םעד ןופ טעטימָאק-ריזינַאג
 גור ,ןליוּפ רַאפ טוטיטסגיא ןכעלטּפַאש
 ןוא רעדנעל עשיטלַאּב יד ןֹוא עינעמ
 עלַא ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא רעייז טמעג)
 .נוזַאּב ,טוטוטסניא םעד ןופ ןטעּברַא
 שקעס רעשינָאלָאליפ רעד ןיא -- סרעד
 יעיצ

 ,1922 ,"טלעווירעכיב , ,ןאּבַאלַאּב ,מ .פָערּפ
 ף"ד 111 ,1924 ,ןוסיט6 24016 ,14 1410 .ז
 ךיא 14 ;ש11 ןוא ש ,1925 ,?טפנוקוצ, ,יקצאש י
11 14292: 
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 - == 180 25ןאו0) קיזיײא .קָאמשנַײװ
 ?חרזמ ,עצינלעגַאי ןיא .ְּבעג (1922 16/ש

 רדח ןיא טנרעלעג רָאי 15 זיּב ,עיצילַאג

 סשריה ןָארַאּב ןיא קיטיײצכיײלג ןוא

 עיזַאנמיג רעד ןיא רעטעּפש ,לושסקלָאפ

 - ל?םרָאפערז ןיא ןוא ץיוװָאנרעשט ןיא

 סערָאק 1910 ןענַאװ ןופ ,ןיוו ןיא ?ייצ

 .ר"א "גָאט? רעװעקָארק ןיא טרידנָאּפ

 גנוטייצ יד ןעוו ןוא ,לעּפערק הנוי ןופ

 רעריפ םעד ןופ תושר ןיא רעּבירא זיא

 .ר"ד ןרָאטַאלימיסַא עשיצילַאג יד ןופ
 :גָאטװ רעגרעּבמעל ןיא --- ןייטשנעוועל-

 עיצקַאדער רעד ןיא ןיירַא 1911 ,"טַאלּב

 =ַאֹּב ,רעטעּברַאטימ רעטסקיגיײװעניא סלַא

 ערעדנַא ןיא קיטיײצכיײלג ךיז טקילײט

 .ןיא ףיוא ,ןטפירשטייצ עשידיי:שיצילַאג

 ?שידיי עקינייא ןוא דָארּב ןופ "ירבעה;

 ןעמַאזוצ 1913--1912 .,ןענַאגרָא עשטייד

 ?סורַא דיינש .י ןוא רעװָאקטיװ ,פ טימ.

 ?מעל ןיא "דניירפ?סקלָאפ םעדי ןּבעגעג

 ?ַאנרושז ענעדײשרַאפ ןּבירשעג .גרעב

 לקיזייא? ּפ"א ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיל

 עשיטסירָאמוה ןֹוא ןענָאטעילעפ "ץל

 ןענײז ןסעיּפ עניײז ןופ ,ןטייקיניילק

 רעגרעּבמעל ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא |

 --"רעפמעק רעגנוי רעדח :רעטַאעט ןשידיי

 ?סקלָאפ ַא---"ןידה:םוי רעד; ,רעטקַאנײא

 ,גָאלָארּפ ַא טימ ,ןטקַא 4 ןיא קיטש

 4 ןיא עמַארדַא -- "רוד רעיײנ רעד

 רעד רַאפ טצעזרעּביא ךיוא טָאה - ,ןטקַא

 "רעּבױר ידז סרעלליש עניּב רעשידיי

 סריּפסקעש ןוא ?טרַאויטס עירַאמא ןוא

 רעד תעשּב ."קָאלײש ןוא ?טעּבקַאמ

 ןשיכיירטסע ןיא טנידעג המחלמ:טלעוו

 ךָאנ ,טנַאריּפסַא?ריציּפָא טלַא רעטילימ
 .*קַאדער ךיוא טייצ עצרוק ַא חמחלמ רעד ||

 יי װ 3: .ןיא ןגרָאטשעג .,"טַאלּבגָאט? סָאד טריט

 | ,גרעּבמעל

 --- ךורּב-בקעי קָאטשנײװ

 :סֹױרַא ,ןרָאגנוא ,ץיווָאלָאהימ ןיא ,בעג

 986 - - - .  ןייטשניײװ -- קָאטשניײװ

 .ףכזח ךֹוּבַא שטייד:שידיי ןיא ןּבעגעג
 עטכישעג:טלעוו ַא -- 1901 טעגיס ,"בקעי
 --ןטייצ ערעזנוא זיּב ןושארה םדא ןופ

 1898 ןופ טָאה -- קָאטשניײװ רעטייווצ ַא
 גרוּבנעזיולק ןיא ןּבעגעגסױרַא 1892 זיּב
 :נכָאװיײװצ א (רַאװשַאלָאק -- שירַאגנוא)
 לוקח ט"א (? שטייד-) שידיי ןיא לטעלּבי

 =גיא טעמּכ ,םיטחוש רַאּפ ןַאגרָא--"רשבמ
 .ןתקולחמ יד טימ זױלּב לופ ןצנַאג
 0 - ,םיטחוש יד ןשיװצ

 ,דלאװנירג דלָאּפָאעל ןופ גנולייטטימ |

 -- 1884 םורָא) םהרבא ןיימשנײװ
 ןַא ןיא ענליו ןיא .ּבעג ( |

 :עגנָא:ץלָאה ַא ןופ עילימַאפ רעמערָא
 ײרעלָאמ וצ גנוגיינ ַא טַאהעג ,ןטלעטש
 לושלטימ עלעיצעּפסַא טקידנעעג ןוא

 רעד םהרבא נ"א .סעדָא ןיא ןלָאמ רַאפ
 עלָאר עקידנטײדַאּב ַא טליּפשעג רעסעדָא
 - *ליװ ןיא ײטרַאּפ רעשי--ס ,ס רעד ןיא
 :שיטסינויצ םעד טריטקַאדער 1904 ,ענ
 "טיהיירפ יד; ןַאגרָא ןשיטסילַאיצָאס
 ?דָאט ןופ טפַאשרעטעּברַאטימ רעד ייּב

 .?ירעטַאק ןיא ןעמוקעגמוָא) יקסנוד סער
 .עשיניַארקוא עטצעל יד תעּב וַאלסָאנ

 לֹואש ןוא שטיוָארעשָא הילא ,(ןעמָארנָאּפ
 ָאק ןקיטרָא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג .ןָארּב

 ?ײטרַאּפ יד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,טעטימ

 רעזנואפ ,?טרָאװ סָאדש יװ ,ןענַאגרָא
 סלַא ןטערטעגפיוא ,"געוו רעיינש ,"געוו

 . רעד ףיוא טריטסערַא 1909 .,רענדער

 ייר ןיא .ס .ס ןופ ץנערעפנָאק רעטצעל

 ַא טכעלטנפערַאפ ווָאסירָאּב ,א ּפ"א עג

 הזעה םומיסקַאמ/ רושָארּב עשימעלָאּפ

 ,"טפנוקוצז גיפ) "טייקטסנרע םומינימ ןוא/
 ?גוּב רעד ןגעק טדנעװעג ,(1907 ,ענליוו

 עשיטסילַאיצָאס ידח רֹוׁשָארּב רעשיד

 טרעװ עכלעוו ,ץםנינויצ ןיא סעיצקַארפ

 ןשיטסילַאיצָאט:שיטסינויצ ןופ טריקיטירק

 טעּברַאעג ןרָאי עטצעל יד-- ,טקנוּפדנַאטש

 / .סעדָא ןיא ט"רָא ןיא
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 | 11 ,1907 ,"קלָאפ עשידוי סָאדע ,ןָאסנמלז :מ

 ,"יס .ס ןוּכ עטכישעגרָאפ רעד וצ , ,ןאמטוג ,מ

 .1 ?סקנּפ רעטיור,.

 ---+66 10/שוו) דרַאנרעּב ןיימשנייוו
 .ןַא ןיא סעדָא ןיא .ּבעג (

 .םיא זיא רָאי 12 וצ ,עילימַאפ רעמערָא

 זיא רע ןוא ,רעטָאפ רעד ןּברָאטשעג-

 סלַא ןעמוקעגנָא
 ןַא וצ לרעּביירש
  ָאװדַא רעסעדָא
 ,רָאי 16 וצ ,טַאק
 טײצ רעד ןיא

 רעסיורג רעד ןופ|
 - :ַארגימע רעשידיי
 ?םורד סיוא עיצ
 | - יעמַאןייק דנַאלסור

 ?רַאפ יד ןיא ןרָאפעגקעװַא ןײלַא ,עקיר

 ,ןטַאטש עטקינייא-

 ןעמענ וצ ןביוהעגנָא ,קירּכַאפ:רַאגיס ַא

 ַאֹּב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא לײטנָאַא

 יד ןריזינַאגרָא ןיא טּפױהרעד ,גנוגעוו

 *עג טליײװעגסיוא 1888 ,סנָאינוי;דיײרט

 רַאטערקעס רעטשרע רעד סלַא ןרָאװ

 ?קרעװעג עשידיי עטקינײארַאפ יד ןֹופ
 :רעטעּברַא רעלַארטנעצ רעד --- ןטּפַאש

 טעדנירגעג טָאה עכלעוו ,טפַאשרעּפרעק -
 סנָאינו=ךַאפ עשידיי עלַא קרָאײוינ ןיא

 "רעדילגטימ ַא טימ (ןענייארַאפ .ּפָארּפ)
 ןוא רעטעּברַא טנזיױט 200 ַא ןופ טפַאש
 - ,סנירעטעּברַא
 ,93--1888 ןעמונרַאפ .וװ טָאה רַאטערקעס
 דָאירעּפ םעד ןיא .15--1999 ,1
 .ןרָאװעג טעדנירגעג סע ןענייז 10---1909

 ,סרעכַאמקוָאלק ןופ סנָאינוי עקיטכעמ יד
 ,רעכַאמנזולּב ,רעדיינש :רעדיילקנעיורפ
 ?לטיה ,רעטעברַארעטופ ,רעדיינשרענעמ

 עסיורג טרעדנוה ַא ךָאנ ןוא רעכַאמ
 י"ב ןיא ןכַאפ עלַא ןופ סנָאינוי עשידיי
 עטקינײאראפ יד ןיפ רַאטערקעס סלַא
 ַא ןָא ןּבירשעג ןטפַאשקרעװעג עשידיי

 יא טעּברַאעג ואוו

 ןופ טמַא ןקיזָאד םעד
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 רעדעי רעּביא טעמּכ ןעלקיטר{} ריש

 עלַא ןיא עיסעפָארּפ ןוא עירטטודניא

 - אגוטייצ-רעטעּברַא עשידיי רענַאקירעמַא

  ?עג ,"גנטיײצ רעטײּברַאװ יד יװ ,ןעג

 ײגעט ןיא ,1890 קרָאי:ינ ןיא טעדנירג

 ,1894 ינוי טניז "טַאלּב דנעבאז ןכעל

 ?כָאװ ַא ,"טלעוו רעטײּברַאק רעד ןיא

 עטקיגײארַאּפ יד ןופ ןצעגעגסױרַא טַאלּב

 =רָאפװ ןיא ,1904 ןטפַאשקרעװעג עשידיי

 .,"טסייג טייצי ןכעלטנכעוו ןיא ,"סטרעוו

 / =רַאטימ רעקידנעטש ַא ןרָאא עטצעל יד

 ?סױרַא 1924 .,"סטרעװרָאפז ןופ רעטעּב

 עניז ןופ ךוּב עטשרע סָאד ןּבעגעג

 =רעטעּברַא רעשידײי רעד ןופ תונורכז

 היצרעפ+ ט"א עקירעמַא ןיא גנוגעוװַא

 אב רעטיײּברַא רעשידיא רעד ןיא רהָאי

 .ג"פ) "ןעגנורעניארע ְךַא לטעלּב -- גבוגעוו -

 ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיא ןופ ירעקעווי

 ַא טימ ,236 ז"ז ,4 ,דנַאּברַאפ

 סָאה סָאװ ,(ןַאהַאק .ּבַא ןופ טרָאװרָאפ

 ןופ עטכישעג רעד רַאפ טרעוװ ןסױרג ַא

 .רעכלעװ ןופ ,גנוגעוװַאּב רעקיזָאד רעד

 יד ןופ רענייא ןעועג זיא ןייטשנייוו

 ..ןרעינָאיּפ

 --1884 121) יבצ-דוד ןייטשנייוו

 רעשידיי רעד ןיא .ּבעג (

 :ַאּב ,עיּבַארַאסעּב ,ןעשזיטרָאװ עינַאלאק
 טנרעלעג ,גנויצרעד עשידיסח ַא ןעמוק

 יד ןיא ,עינָאלָאק רעד ןופ בר םייּב
 ןַאמוא ,ןוסרָאק ,וועינעשעק ןופ תובישי

 .קקעװַא 1905 ,טחוש ַא ןזעוועג ,דנַא .א

 ואו ,עיצילַאג ןייק טסנידרעטילימ ןופ

 ,י"ב

 ןיא ,ןלוש עשיערּבעה עליפ טריפעגנָא
 "ךגיירפסקלָאפא ןיא טעּברַאעגטימ קָאנַאס

 ךיוא ןּבירשעג ,ךַאּבנעש טרעּבלַאדַא ןופ

 רעגרעּבמעל ןיא  ןענָאטעילעפ עניילק

 ?ידויװ ןוא גָאט רעװעקַארק ,"טַאלּבגָאטא |

 הנוי ןופ ?גנוטייצ רעטרירטסוליא רעש
 ןכָאנ .?הּפצמהז ,"ירבעה? ןיא ,לעּפערק
 ץץעװַא המחלמ?טלעוו רעד ןופ ךָארּבסױא
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 יד טריטקַאדער 1920 ואװ ,ןיוו ןייק
 ,"הרונמהח טפירשנכָאוװייווצ עשִיערּבעה;
 טימ -- "ןוחיש לכיּב ַא ןּבעגעגסױרַא
 ?סופ עשירַאגנוא ןוא עשילגנע ,עשטייד
 ,שיערּבעה ןיא ןכערּפשעג רַאפ ןטָאנ|
 :רַאפ:רערעל ןשיערּבעה ןופ רַאטערקעסו

 | | ,ךַײרטסע ןיא דנַאּב

 -- 1891 27|אװ לארשי ןיימשנײװ
 ,העינעשעק ןיא .ּבעג (

 .עילימַאפ רעמערָא ןַא ןיא ,עיּבַארַאסעּב
 =רעד יד רעּביא רעפיוקנייא:האובּת ַא ןופ
 ,ןדײז םייּב טנרעלעג רָאי 7 ויּב .רעפ
 רעװעינעשעק רעד ןיא ןַאד ,דמלמַא
 רעד זיא םָארגָאּפ ןכָאנ ןכיגניא ; הבישי
 ,רעלעפצרַאה ַא ןופ ןּברָאטשעג רעטָאפ
 יו ,קידנעעזוצ ,ןעמוקַאּב טָאה רע סָאװ
 שמש םעד טעגרהרעד ןּבָאה םיחצור יד
 .װ ןוא ,ישמש 'ר ,לוש רעקוװַאיליצ ןופ
 ;םידומיל ענײמעגלַא וצ ןעמונעג ךיז טָאה-
 - ,הבישי רעסעדָא רעד ןיא ןעמוקעגנָא 9

 םייח 'ר יב טייצ רָאי ַא טנרעלעג וואו
 ר"ד ,רענזיולק ףסוי ר"ד ,שטיװָאנרעשט
 .בילוצ טזומעג ןַאד ,יקצעינעמַאק .א .ש

 :לָאט קינלַאשטַאנָאדַארג ןופ תורזג יד |
 .ןוָאלרַאפ יז הבישי רעד ףיוא װָאשטַאמ
 ףרָאד ןופ טרעדנַאװעג רָאי עכעלטע ןוא
 בעה סלַא עיּבַארַאסעּב ןיא ףרָאד וצ
 ענייז טקורדעגּפָא 1914 .רערעל רעשיער
 =עג 1918 ,"הריפצהז ןיא רעדיל עטשרע
 ?געט רעטשרע רעד ןופ שארּב ןענַאטש-
 עיבַארעסעּב ןיא גנוטייצ רעשידיי רעצעל
 טָאה עכלעו ,"ןּבעל רעּבַארַאסעּב סָאדח
 טימ ןעמַאזוצ ןַאד ,1919 טלעטשעגּפָא ךיז
 ,ןוזנרעדורּב ַא סרמש ,,שטיוועקייש .מ|
 טַאלּבגָאט ַא וועינעשעק ןיא ןּבעגעגסױרַא

 רָאיַא טריטסיסקע טָאה סָאװ ,"ןגרָאמ רעדח
 טַאלּבגָאט סָאד טריטקַאדער ןַאד .,טייצ
 ךיוא ,ןעגנוטייצ עלַא יד ןיא ,"דיא רעדח
 ,ץיווָאנרעשט ,"גנונפָאה רעשידיי רעדז ןיא
 ,ץיוָאגרעשט ,"רוטלוקח ּב"מז ,,דנַא .א
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 ,ןענָאטעילעּפ רעטרעדנוה טכעלטנפערַאפ
 ,סעריטַאס  ,סעידָארַאּפ עשיטסירָאמוה
 .קיטרַא עשיטירק ,ןציטָאנ עשירַארעטיל
 ןילטײצ ללה ,ץרּפ .ל י רעּביא) ןעל
 :גָאּפסערָאקטּפױה 1920 טניז ,(דנַא .א
 "סטרעװרָאפײ רעקרָאי?וינ ןופ טנעד
 רעײז ןּבירשעג ,עינעמור ץנַאג רַאפ
 ,עניַארקוא ןיא ןעמָארגַאּפ יד ןופ ליפ
  ענייז ,ןּבעל ןשידיי רעּבַארַאסעּב ןופ
 :ַאמוה) דמלמ לדיא ,יזיא : ןעמינָאדװעסּפ
 ,(ךעלווירּב? תּבש עשיטילָאּפ עשיטסיר
 ,בורק ַא ,ץקוע

  ךיא טּבעלעג טָאה .-..מ ןיימשנייוו
 ןבעגעגסױרַא 1870 טָאה רע וואו ,סעדָא
 ?רעגני רעשילױּפ רעדא טא לכיּב ַא
 ןַײמ ןיפ ןעגנורענניארעא (1 :"ןַאמ
 ןנַאמרעגנוי ױעשיליוּפ ַא ױזַא יו ,דנעגוי
 צג עגירעיורט ַא (2 .,ןעגיוצרע דרעוו
 .ףערּפשעג ַא (3 ,ןעכדעמ ַא ןיפ עטכיש
 | ,"דיסח ַא טימ שטייד ַא ןופ

 טכעלטנפערַאפ טָאה -- .ט .ק םייוו
 יַאיד ןשידיי םעד ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןָא
 ןגמזט8סתסז יד ןיא סַאלע ןיא טקעל
 {הז (0650010116, 5014006 טמס 111626עז

 - -=121 זיז ,א11 ,1896) 1615255-1.011ו1026װ08

 =רעוװ עשידיי 400 ַא טגנערּב סָאוװ ,4
 רעייז ןיא (ןעמזיערּבעה בור סָאד) רעט
 ,ו  ,ךַארּפשסױא רעשיטסירעטקַארַאכ
 טדנעוועג ךיז טָאה (טסירק ַא תועמשמ)
 - :שיפיצעּפס ןגעוו רעניּבַאר ַא םענייא וצ
 טָאה ,טעּברַא ןייז רַאפ רעטױרעװ עשידיי

 =עטַאמ ןּבעג וצ .טגָאזעגּפָא רענעי םיא |
 צג ַא ןרעװ ךָאנ ןעק סָאד לײװ = ,לַאיר
 ! טנעה יד ןיא ןטימעסיטנַא יד ייּב גייצ

 ןּבָאה ןעגנולדנַאהּפָא ס---וו וצ ןּבָאגוצ
 ןבמז עטנַאמרעד יד ןיא טכעלטנפערַאפ
 . (גד1 ,ז ,אנוז ,1897) רעּבַאפ .וו .ּב 1067
 78 ,ז ,אוש ,1898) יוועל ,ה ןוא

 םוטווספז8קמ1ס 065 18- ,יודנאל ,א ר"ד
 - זָאילּביּב יד, ,וװָאכָארָאב .ּב 141900-6019006
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 ר"ר ן249--24/ .מונ ,"גָאלָאליפ ןשידי ןופ קיט
 .50 ,ז ,"ןעלּפַאטש , ,ךיירנייו ,מ

 ( --1889/18) הירפש סיײו
 ריא .ּבֹוג רענװָאק ,םעלעק ןיא .ּבעג
 ?עג טעגרהרעד זיא ,ףיור ןמחנ ,רעטָאּפ

 געוו ןפיוא לטעטש ןקִיייּברעד ַא ןיא ןרָאװ

 | (  .ןוא ,עקירעמַאןיק
 המותי עקירעי12יד
 :עטסיס ןייק טָאה
 . גנודליּב עשיטַאמ
 ןעמֹוקַאּב טינ
 לסיּב םעד ץוחַא
 ריא סָאװ ,שידיי
 יז טָאה רעטָאפ
 ?עגסױא טַאהעג
 ךיוא טנרעלעגסיוא ךיז רעטעּפש ;טנרעל
 ןגױצעגנײלַא רָאי 15 ֹוצ ,שיסור לסיּב ַא
 :סיוא ךיז ,גנוגעווַאּב רעשידנוּב רעד ןיא
 - םוצ טרעהעג ןוא ןירענדער סלַא טנכייצעג
 :סיוא ךיז טייצ רָאי ַא ,טעטימָאק ןקינָאיַאר
 1906 ןוא ײצילַאּפ רעד ןופ ןטלַאהַאּב
 ןיא טּבעלעג ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא
 ןיא 1917 טניז ןוא ָאגַאקיש ,גרוּבסטיּפ
 רעשידיי רעד ןיא קיטעט ,עינרָאפילַאק
 יב טקריועגטימ ,גנוגעוװַאּב:רעטעּברַא
 ?רעטעּברַא רעשידיי ַא ןופ גנודנירג רעד
 יז רעכלעוו ןופ ,דואווילַאה ןיא לוש:גניר
 ןיא טְקילײטַאּב ךיז ,ןירעטערקעס זיא
 רעשידיאו רעד ןוא "שש .א ,פ+ רעד
 עלַאקָאל ערעדנַא .א "טלעו רעטעּברַא
 ;ײשרַאפ ןוא ןעלקיטרַא טימ ןעגנוטייצ
 ,"שטנעמ רעשימייה ַאא ּפיא :ןציטָאנ ענעד
 ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ 1923 טניז
 רעד ,"עמיטש רעטיײּברַא רעיירפא רעד
 סָאדװ ,"םענייניאא ,חטייהיירפ, רעכעלגעט
 | - ,דנַא ,א "טרָאװ

 (1904--1841) בקעי-קחצי גרעּבסייו |
 ?סייוו ,.ּבוג רעקסנימ ,עקנָאלָאּפ ןיא .ּבעג
 ענעדיישרַאפ ןיא טנרעלעג ,דנַאלטור
 ןיא ,דנַא ,א קסנימ ,םינָאלס ןיא ,תובישי

= 

  ףוא הלּכשה טימ טקעטשעגנָא ךיז קסנימ
 טָאה רעטעּפש ,שיערּבעה טנרעלעג הבנגּב
 1873 טניז  ,רחסמ טימ ןעמונרַאפ ךיז רע
 ?בעה ןופ רערעל סלַא וועיק ןיא טּבעלעג
 צירעס ַא טימ טריטויּבעד טָאה .שיער
 ןיא ךוניח ןופ םינינע רעּביא ןעלקיטרַא
 טקילײטַאּב ךיז ןַאד טניז ןוא יץילמהװ
 :טייצ עשיערּבעה עטסנדיײשרַאפ יד ןיא
 ,"רהשה! /רוא רקוּבהװ יו ,ןטפירש
 ,יירבעהא ,"ריגמהש ,"ןונבלהח ,"ףיסאהח
 דחא ּפיא ךיוא ,וו"זַאא ?הריפצהח ,"םויהח
 בויא ,בוטיחא ,הטמ ירדמ דחא ,םירומה
 אתא ,בוגרא ,עמשילא ,עדילא ,בויקמ
 ,ליגרו ןקז ,הלפּת לעּב ,ןויצ ןּב ,קוחרמ
 ןיא ,בויק ,ןונבל ,יררה ,ינובלה ,גרעּב
 - יורבשו ןואגא :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב
 ,"קלחו דחײ רפס םעד ףיוא קיטירק ַא
 ,עשרַאוו) ןָאדרָאג לכימ טימ ןעמַאזוצ
 רעד ןגעוו--"ארקמ לש אטושּפז ,3
 ןופ דומלּתח ימכח יד ךרוד גנושטייטסיוא
 | עּבראװ ,(1898) ןטסקעט עשילּביב יד
 ץטּכישעג רעשידיי רעד ןופ -- ?תופוקּת
 ןופ גנולמַאז ַא--"םינומדק ילשמח ,(1898)
 ;רעטרעװכירּפש ןוא םילשמ עשידומלּת
 ןעמעוו טימ ,"ג"לי תורגאא ןּבעגעגסױרַא
 ףעקירעיגנַאל ךרוד ןדנוּברַאפ ןעוועג
 --"ל"ביר תורגאח ךיוא ,(1894) טפַאשדניירפ

 ןוא ווירב יד ,(1896) רעשילוק ,ר וצ |
 ט"א רלָאהדנעגוט היעשי ןופ םיִבתֹּכ
 רעלעטשטפירש ַא ,(1896) "היעׂשי ירבדח
 ןופ רעגנעהנָא ַא ,לוש רעטלַא רעד ןופ
 יד וצ טרעהעג ,וװ טָאה ,?ןושלה תרהטז
 רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ דניירפ
 - ּוץילמה, ןיא ןגָאלָארקענ ענייז א"צ עז)
 ןוא (ןָאדרָאג לכימ ןוא ןסעקצַאש ףיוא
 עׂשידיי יד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז

 :סקלָאפ רעשידויז ס--עיש יװ ,ןּבַאגסױא
 ,ץדנייהפזיוה, סרָאטקעּפס ,קעטָאילּביּב
 -.רא ערעסערג ןייז ,דנַא .א ?דוי םעדח
 רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טשרעוצ ,טעּב

(31) 
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 ,"טטַאלּב:סקלָאפ ןעשידוי םיוצ עגַאלייּבװ
 .כוּב ןיא ךיוא סױרַא זיא ,,50--45 ,8
 םעד טול עגַארפ?ןעיורפ יד, טײא םרָאפ
 :עּב ןעטכער ַא ךיוא וצרעד נוא דומלּת

 ןיא ,1890) "ללכּב דֹומלּת םע'נופ ףירג |
 :בעה ףױא ךיוא ענעגייא סָאד ,ט 2
 יּפ לע םישנה תלאש; ט"א שיער
 | / .("דומלתה

 ,ם5 ;18 ,"ףסאיחא, 1211 ,)8 ;ןורּכז רפס
 ,םירפוס תומולעּת ,ןילטייצ ,װ ; ש

 24/א) (םקַאמ) ריאמ גרעּבסײװ |

 ;קַאּב ןיא .ּבעג ( -- 6
 ןיא ,עיצילַאג:חרזמ ,(32020ו005) ץיוװַאל
 ןוא?האובת ַא ןופ עילימַאפ רענעעזעגנָא ַא

 - ןופ) רחוס = לעמ
 --לטפעש ינֹּב יד -
 / =רעטלע םעד ךָאנ

 םעד ,לטפעש ןדייז

 ןופ רעמיטנגייא
 :טרעה עסיורג
 ןוא ןסקָא ןטפַאש
 סעקנָאק עטעפ
 | .(רעטסעינד םייּב
 --1867 ,רדח ןיא טנרעלעג ןָא רָאי 5 ןופ
 לושסקלָאפ עשינעטור יד טכוזַאב 1
 לושסקלָאפ עשידיי יד ןוא לטעטש ןיא
 ןיא עיזַאנמיג יד ךָאנרעד ,וװָאכעלָאּב ןיא
 84--1880 ,ץיװָאנרעשט ןוא גרעּבמעל
 .עיײג ןוא עטלַא ןוא עטכישעג טרידוטש
 ןופ ןטעטיסרעווינוא יד ןיא עיגָאלָאליפ
 :רַאֿפ טנעדוטס סלַא ,ןיוו ןוא גרעבמעל
 עינעמור ןיא טייצ ערעגנעל ַא טכַארּב

 עקיטרָאד יד טימ טעדנײרפַאּב ךיז ןוא
 :סנָאיגילער ןעוועג רָאי ר .ּפ ַא ,,םיליּכשמ
 .ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא ירטס ןיא רערעל
 ןיא ןלוש:שריה-ןָארַאּב ןוא ?סנַאילַא יד
 רָאסעּפָארּפ 1888 טניז ןוא עלסינַאטס
 רעשיליוּפ ןוא רעשטייד ,תד ןשידיי ןופ
 ?הכולמ רעלסינַאטס רעד ןיא עיגָאלַאליפ
 ?טימ סלַא ןדַאלעגניא 1914 ,עיזַאנמיג

 "א

 004 גרעּבסיײוו

 רעשיכיירטסע-שטייד רעד ןופ רעטעּברַא
 לטיּפַאק םעד דַאפ עטכישעג:רוטַארעטיל

 . טסוגװַא זיּב 1917 רּבמעטּפעס ןופ .עיצילַאג
 . עיצקַאדער רעד ייּב רָאטַאלסנַארט 8

 ?יא סָאװ ,םסו6ח טפירשגכָאװ רעד ןופ
 .רַאּפ ןשילױּפ םעד ןופ רעדילגטימ עקינ
 ןּבָאה ןיוו ןיא ?ָאלָאקק ןשירַאטגעמַאל
 רעשיליוּפ רַאפ 1915 טניז ןּבעגעגסױרַא
 =עגפיונוצ ךָאװ עלַא ןוא ,עדנַאגַאּפָארּפ
 ןגוצסיוא טפירשטייצ רעד רַאפ טלעטש

 .עסערּפ רעשיליוּפ רעצנַאג רעד ןופ
 ךיוא ןעוועג המחלמ:טלעו רעד תעשּב
 עשיליוּפ יד ןיא רָאסעּפָארּפ רעוויטקַא
 ײשינִיַארקוא יד ,ןיוו ןיא ןסרוק:לושלטימ
 עשיטסיװעשלַאּב-שילױוּפ יד ןוא עשיליופ
 --.עלסיגַאטס ןיא טּבעלעגכרוד סעינַאּפמַאק
 ןיא ריש ַא טסַאּפרַאפ רָאי 10 וצ ןיוש
 *צרע םעד ןופ טױט ןפיוא שיערּבעה
 ןופ רעזייק םעד ,ןַאילימיסקַאמ גָאצרעה
 ןסָאשרעד 1866 זיא רעכלעוו ,ָאקיסקעמ
 1884 טניז ןטנעגרוסניא ןופ ןרָאװעג
 ןיא ןעגנולדנַאהּפָא יירַא טנעלטנפערַאפ
 *טייצ עשיערּבעה ןוא עשיליוּפ ,עשטייד
 .רעשטייד:שידי רעד ןיא ךיוא ,ןטפירש

 :ןרז ??ןָאיּפַאפ) "גנוטייצ רעשטיּבָאהָארדײ
 טּפיוהרעד ,(עינעמור ןופ ווירב ,"סופ
 עטכישעג:רוטלוק רעשידיי רעד רעּביא
 יניֵז עשידייז רעּביא א"צ ,עיצילַאג ןיא
 / =שדוח רעלסינַאטס ןיא) "עיצילַאג ןיא רעג

  ןגעװ ,(06--1905 ,"ןדריהש לַאנרושז
 הסס20וא ?ץססש- ןיא) "קדצ-ןהּכ ףסויז
 /(סמ218- ןיא ןוא ,1906 גרעּבמעל 1
6138{ 8 0013560800211' 111 80111114 

 סגיטסָארפ ,מ ןיא -- שידיי ןיא ,1
 2ייב רעד ןיא רעללישח ,(1911 ,"רעדנעלַאקװ
 ינולּט ּפ"א) "רוטארעטיל 'רעשיערבעה

 ןייז רַאפ ,(1905 יַאמ ,1/611 ןיא ; ,ינומלא
 0 6161 46 עיפַארגָאנַאמ

6 941121900-100190 68 580067 42016006 
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 .=עּפעס סלַא ךיוא ,1909 186. 'שסואפ6טח66-
 פייל ,ןַאמּפיוק .מ ג"פ ,קורדּפָא רעטַאר

 רעגרעּבמעל ןופ ןעמוקַאּב (47 ז"ז ,גיצ = |
 :ַאליפ ר"ד לטיט םעד טעטיסרעווינוא

 ןיז זיא טנַאקַאּב סרעדנוזַאּב .עיפָאס
 ןופ עטכישעג רעד וצי עיפַארגָאנַאמ
 ןיא רוטַארעטיל רעשיערּבעה:ײנ רעד
 ,"ברעממו חרוממז סניניירּב .ר ןיא) "ןלוּפ
 =נֹוזַאּבַא ןיא טעּברַאַאּב רעטעּפש ,1894
 0וס 460062/215006 שטייד ןיא ךוּב רעד

 ןיוו) גט/א 2ז0008-11161260/ 18 60212/6װ

 רעט:2 רעד }88 ז"ז ,1898 ,גיצּפיל ןוא
 תסח- ט"א טעּברַא רעקיזָאד רעד ןופ ,טי

 =נאמרעדנּבױא רעד ןיא ,9040מ טמ8 'ש 6116 =

 טרימערּפ זיא --- 1913 תוסמ4150111/6 רעט-
 :מעל ןופ טעטלוקַאפ ןשיפַאסָאליפ םעד ןופ
 :וּפ ןיא ךיוא ;טעטיסרעווינוא רעגרעּב
 ןופ קורדּפָא רעטַארעּפעס סלַא -- שילי
 מעל /0126000401,  1140:סישש 1 41

 15621121ת1/ ןיא ןוא ,1898 ןוא 1897 ,גרעג)

 ,014 02020124 11310זץ1 2ץ066 יז 6

 ענייז ןופ .(13--1912 ,עשרַאװ ,ןוז--1
 ןוא רעטרעװכירּפש עשידיי ןעגנולמַאז |

 טכעלטנפערַאפ עיצילַאג טיוא ןטָאדקענַא
 ,ןדייל ןוא ןיו ,ט1060 ןיא סעירעס
-1893--- 97, 

 '00מ2459001114 ןיא ,דירפ .מ ר"ד ;/ 98
 י/ 1911 ,18/ 301556090020 068 144606ע89
 :("רעשזארצּבז לװלעװ, רעּביא .עיזנעצער}

 (רוטרע) החמש - רשֲת ןא-םייוו

 ןיא .ּבעג (1892 14/ש -- 1840 21/ש)}
 :גסיו ןבירשעג טָאה ,עיצילַאג ,ןילָאז
 רעד רעּביא ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטּפַאש
 ,רוטַארעטיל רעשידומלּת ןוא רעשילּביג

 ןיא ןּבעל ןשידיי םעד סיוא ןציקס ךיוא
 :שטייד ןוא עשיערבעה ןיא עטיצילַאג -

 :שידיי) שידיי ףיוא ,ןטפירשטייצ עשידיי

 לאמ ַא ןּבעגעגסױרַא רע טָאה (? שטייד

  טימ "עסערּפ עיירפ עשידייא טפירשטַאנ
 .ןיולּב) "תלהקהמ עגָאליײּב רעשיעיובעה א

 ,?םירצמ

 ןברָאטשעג ,(1872 ,לשימעשּפ ,ןרעמונ 3
 ,ןיוו ןיא

 ,ענ ,1 "ףיסאה , ;39 ,ןורּכז רפס ;ׂש ,9

 -- 1831) תויח = יכדרמ ןַאמסטײװ
 ןיוש .עיצילַאג ,ענרָאט ןיא ,ּבעג (1
 2ַאֹּפַא ןּבירשעגנַא רע טָאה רָאי 15 וצ
 תלּפמש ט"א שיערּבעה ןיא עכע
 ןופ לַאפכרוד םעד ןגעוו) "םירשקתמה
 ןופ לייט ַא ןוא (דנַאטשפיוא ןשיליופ
 ןיא םורַא ןרָאי ןיא טקורדעגּפָא ריא
 גרעּבמעל) "הנשמ דיגמח לַאנרושז ןייז
 שיערּבעה ןיא  ןּבעגעגסױרַא ,(2
 ןוא םילשמ יד) "הצילמ ןוא לשמ;ץ
 שרדמ ןוא דומלּת ןופ רעטרעװכירּפש

 עשיטסירָאמוה ,(ןזרעפ עטמַארגעג ןיא
 טָאה 1874 .דנַא .א ןעמַארגיֿפע ,םיריש
 :נכַאװ שידיי ַא ןיוו ןיא טעדנירגעג רע
 :לעװ ,?גנוטייצ רעשידוי רענעיווח טַאלּב
  יעגרעּביא .,רָאי 4 טריטסיסקע טָאה עכ
 ,ןיוו ןיא ײװמַארט ַא ןופ טיוט ףיוא ןרָאּפ

 2 .ש ,80 142 ,"ןורּכז רפס,

 ) --185...) ןבואר ןאמסייוו

 ,טהֹוש ַא ןופ ןוז סלַא סעדָא ןיא .ּבעג

 ?כיילג ,לושסקלָאפ .עשיניורק יד טכוזַאּב
 רעסעדָא רעד ןיא טנרעלעג קיטייצ
 תובישי יד ןיא ךיוא רעטעּפש ,הבישי
 ןעוועג ,ןישוָאלָאװ ןוא וועינעשעק ןופ
 ןַא ,טַאקָאװדַא ןַא ייּב רעּביירשרעּביא ַא
 - ןרָאװעג ןדַאלעגנייא 1877 ,רעדניּבנייא
 רעלפוס סלַא ןדַאפדלַאג םהרבא ןופ
 ןוא (רעלפוס רעשידיי רעטשרע רעד)
 רעד ףױא רעלפוס טלַא ןבילּבעג
 ַא ןּבירשעגנָא .רָאי 38 עניּב רעשידיי

 ןד" יה ,קיטשרעטַאעט ײר עצנאג
 תאיצי רעדָא וניּבר תשמא ,?לאנברבא

 ץירוצ הרשח ,"רמתו ןונמאק

 יװצ טימ שטנעמ ַאװ ,"גניס:גניס ןופ
 ןופ "קָאלײשח טצעזעגרעּביא ,"רעמינּפ
 יקסװָארטסָא ןופ "םלוג םעדא ,ריּפסקעש
 - -  זױגַא פ .א
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 -- 1831 ריאמ-קחצי
 ,וָאכילעשז ןיא .ּבעג (

 רעמערָא ןַא ןיא ,טנגעג רעצעלדעש
 גנויצרעד עטשרע יד ןעמוקַאּב ,עילימַאפ
 * רע ייא ,רדח ןיא
 רעירפ רעד ןיא
 ןּבעגעגּפָא טנגוי
 ןַא רַאפ ןרָאװעג

 ןוא - רעטעּברַא |
 טָאה רָאי 25 זיּב
 ןעמונרַאפ ךיז רע
 ענעדיישרַאפ טימ
 - .רַאװ ןיא תוכאלמ

 רעּבנעסייוו

 .-וטַארעטיל רעד ןיא ,זדָאל ןוא עש -
 :ײצרעד יד טימ טריטויּבעד רע טָאה
 ךלוה רודװ ןוא "לעטיק רעדח ןעגנול
 :ָאילּביּב רעשידוי רעדח ןיא) "אּב רודו

 עכלעוו ,(1904 ,ץרּפ .ל .י ןופ "קעט -
 :יִל יד םיא טימ טריסערעטניארַאפ ןּבָאה -

 :רע ןרעסערגַא ךָאנ ,ןזיירק עשירַארעט
 ידח גנולייצרעד ןייז טַאהעג טָאה גלָאפ
 ;רַאפ טשרעוצ) "ףרָאד ןיא ענטגושמ

  =ידֹוי סָאדי סנעזייר .א ןיא טכעלטנפע

 רעטעּפש ,1905 ,עקָארק ,"טרָאװ עש -
 ידח ג"פ ןיא רעדנוזַאּב ןּבעגעגסױרַא
 טָאה .װ ,(24 ז"ז ,1907 ענליװ ,"טלעוו
 ןצנַאגניא ךיז ןוא טעּברַא יד ןזָאלעג
 :ײטַאּב ךיז ,רוטַארעטיל רעד ןּבעגעגּפָא
 :ייצ עשידיי עטסנדיײשרַאפ יד ןיא טקיל
 ךיילג ןוא ּב"מז ןוא ןלַאנרושז ,ןעגנוט

 ןָאנּבױא עמַאס ןיא טקורעגסױרַא ךיז
 אבא ,רוטַארעטיל רעשיזי רעד ןופ
 טכַאמעג טָאה םשור ןקרַאטש ןרעדנוז
 "לעטדעטש ַאק גנולייצרעד עסיורג ןייז
 םוצ עגַאליײּב סלַא ןענישרע טשרעוצ)

 ;1906 ,עשרַאו ,יגעװ רעד, טַאלּבגָאט -
 ,"סערגָארּפײװ ג"פ ןיא סױרַא ךָאנרעד
 טרעדלישעג טיירּב ַא .-- (76 ז"ז ,0
 לטעטשניילק ןשילױוּפ-שידיי ַא ןופ דליּב
 דַאירעּפ-גנַארד ןוא ?םערוטש םעד ןיא

 גרעּבנעסײװ = |

 ,עשרַאװ
 ,ןָאנּבױא םעד ןעמונרַאפ טוט סעצרּפ ךָאנ -
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 ַא ןיא ,גנוגעווַאּבסטײהײרפ רעד ןופ
 =רעווילגרַאפ רעטלַא רעד ןעוו ,טנעמָאמ

  טּבײה רעגייטשסנּבעל רעשלטעטש רעט

 צנעצס רעד ףיוא ןוא .ןכערּב וצ ןָא ךיז
 =וצמוא -- .ןענױשרַאּפ עיינ סױרַא ןעײג
 סָאװ ,ןשינעטלעהרַאפ יד ןופ ןדירפ
 =עגסָאמ יד ןיא טלעטשעגנייא ךיז ןּבָאה
 ךיא ןזיירק עשירַארעטילשידיי | עקיּב

  +טָאה טסילַאנרושז רעד ואוו

 ןקיזָאד םעד ןגעק טריטלָאװער ,וװ טָאה
 ."וװ ,ןטעלפמַאּפ עקינייא ןיא דנַאטשוצ

 =לעמַאז עשידויק לַאנרושז םעד ןיא ךיוא
 ךיא ןּבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ירעכיּב
 "ג"פ=.װ/ ןטעדנירגעג םיא ךרוד םעד
 ךופ ןעלייטוצסיוא ךיזע קעווצ םעד טימ
 =גוזַאּב ַא ןעפַאש ןוא עסערּפ רעשידיי רעד
 .םורַא ,"רעלטסניק רַאפ ענוּבירט ערעד

 יב 5 סױרַא) "רעכיּבלעמַאז עשידויח יד
 .עטשרע יד עכלעוו ןופ ,19--1918 ,רעכ
 -{רוּפצ ,י .ּב ר"ד טריטקַאדערטימ טָאה 4

 :=טפירש עגנוי ייר ַא טריּפורג ךיז ןּבָאה 1
 יו עכלעוו ,רעגנַאּפנָא רָאג ןוא רעלעטש

 ןטכע ןַא טימ טכוזעגסױרַא טּפָא טָאה

 .ּב"מז עקיזָאד יד ןיא .טסנוק רַאפ שוח
 .?ַארדז רעקיטקַאנײא ןַא ץוחַא רע טָאה

 --"טכירעג ןופ גָאט ןיאק טא "עמעָאּפ-עמ

 .*ױּפ יד ןגעװ עריטַאס עשיטילָאּפ ןימ ַא
 --- ,ןעמַארג ןיא ןעגנוָיצַאּב עשידיי:שיל
 רעזנוא ןופ גנואיײרפַאּב רעד טעמדיוועגח

 .=ירק ךיוא טכעלטנפערַאּפ--,"רוטַארעטיל
 .על םייּבז) ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפישיט
 עסיורג ערעזנוא ןופ טוט ץ'כָאנ ןוא ןעּב

 ןוא טסנוקײ ,עלעדנעמ ןגעוו---"רעטסייג
 יד ּבילוצ ,(.דנַא .א "טעטיוויטקעיּבוס

 ףוס רע טָאה ג"פ ןייז ןופ ןסערעטניא
 ?וא טכוזַאּב ךיוא עיצַאּפוקַא רעשטייד
 כעלטע ,1923 ,רעטעּפש ןוא עניַארק
 -עקירעמַא ןיא ךיוא טכַארּברַאפ םישדח

 ?טייצ ןצ טייצ ןופ זיֹולּב ןרָאי עטצעל יד



 90 2 יב גרעּבנעסייװ = | | | | 060

 .=רעד ,ןטעּברַא עשיטסירטעלעּב טקורדעג
 ערעסערגַא א"צ) "טנעמָאמח ןיא טּפיױה
 . עקינייא ןיא ךיוא ,("רעדניקח גנולייצרעד
 .5װָאלטישז ןיא יו ,ןטפירשטייצ ערעדנַא

 רע טָאה ,"ןּבעל עיינ סָאדװ סרעגינ:יקס
 ּפמַאק ַא ןיא ןגױצעגנײרַא רעמ ץלַא ךיז
 עשירַארעטיל עקידנשרעה יד  ןגעק
 גנוגערפיוא ערעדנוזַאּב ַא ןוא ןזיירק
 ןעגנוטערטסױורַא ענייז טימ ןפורעגסיורא
 "טעקַאװטיל יד ןופ הטילשח רעד ןגעק
 ךיוא םגה ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 ,רעלעטשטפירש עשיליופ = ןייר  עכלעזַא
 ?עג טינ רע טָאה ,ושָאטַאּפָא ןוא ׁשֵא יװ
 ?יזָאד רעד ,ןטעלפמַאּפ עגייז ןיא טניוש
 :ַאכ םעד ןעמונעגנָא טָאה ּפמַאק רעק
 לַאדנַאקס ןשירַארעטיל ַא ןופ רעטקַאר
 וצ המדקה ס--וװ טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 ;גָאלּפרַאפװ קישטנָארָאה ןופ ןַאמָאר םעד
 רע טָאה קימעלָאּפ יד ;"ןגעו עטרעטי
 :נכָאװ ןייז ןיא ןריּפנָא טוװּורּפעג רעטייוו
 (1924 ,ןרעמונ 5) ?םָארטש רעדח טַאלּב-
 רעטירטסוליא; רעד ןיא רעטעּפש ןוא
 ךיוא יװ ,(77 רעמונ םעד טניז) "ךָאװ
 גיצ עשידיי עלעיצניװָארּפ עקינייא ןיא
 ןטַארעפער ךרוד סנטצעל ןוא ,ןעגנוט
 .ץניװָארּפ רעד ןיא ןוא עשרַאװ ןיא
 :ערג יד רעּבירַא טייוו טייג ּפמַאק ס--וװ
 :ַאּפ רעשירַארעטיל רעוויטקעיּבָא ןופ ןצעג
 ןוא ןכעלנעזרעפ וצ ַא טגָארט ,קימעל
 ,רעטקַארַאכ ןשיטסילַאיצניװָארּפ ךיוא
 ;טילח רעװִיַאנ וצ לסיּב ַא ןייז ןיא טרפּב
 :עגַא ךָאד טָאה רע םגה ,?עיּבָאּפָאקַאװ
 רעד ןיא טָאה רע סָאװ ,טסגידרַאפ ןסיווװ
  :עדירפוצטסּבלעז רעד ןופ ערעפסָאמטַא
 ןוא טייקיסעמלטימ רעשירארעטיל רענ)
 ןסיוועג סָאד טקעוועג םזילַאנרושז ןקיפיפ
 ?רַאפ ,וו---.רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 רע עטסנעעזעגנָא יד ןופ םענייא טמענ
 יד ;רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא רעט
 ןייז ןופ טּפַאשנגיא עטסלעודיווידניא-|

 .סלַא סיוא םיא טנכייצ עכלעוו ,טנעלַאט
 ןשילעדנעמכָאנ םעד ןיא רעקיסַאלק
 ,ןפַאש ןשירַארעטיל רעזנוא ןופ דָאירעּפ
 ;ןרעדליש רעגייטש רעשיטסַאלּפ ןייז זיא
 ןייטש ןופ יװ ןענייז ןטלַאטשעג ענייז
 לופ יז ןענייז ייּברעד ןוא טקַאהעגסױא
 טסילַאער ַא ,גנוגעװַאּב ןוא ןּבעל טימ -

 רַאפ גיוא ףרַאש ַא טימ ,ךרוד ןוא ךרוד
 ,טלעװ רעקידתושממ רעטערקנָאק רעד
 ?טקניּפ רעטסערג דעד טימ רע טלָאמ
 - ןופרעד ,ןכַאז יד ןופ םיטרּפ יד טייקכעל
 ןופ טײקצנַאג יד ןטלעז טדייל רעּבָא

 :רעד ךיוא סייוו רע םערָאװ ,דליּב םעד |
 ,עטסשיטסירעטקַארַאכ סָאד ןּבעג ֹוצ ייּב
 :יוויטקעיּבָא עשירעלטסניק ענעטלעז ַא
 ,ןליטש ַא טימ טקינגײארַאּפ זיא סָאװ ,טעט
 ןוא ,םזיריל ןפיט רעּבָא ,םענעגרָאּברַאפ
 רעד ןיא טיײקטּבילרַאפ עשיטסַאטנַאפ ַא
 .ןבײרש ס--װ ןיא ךיז טליפ טסנוק
 :ַאטנעמעלע טימ טייוו קרעו ענייז ןופ
 - גגדיל רענעטלַאהעגנייא ןוא טפַארק רער
 ךיוא רעּבָא םיא ןלעפ'ס ,טײקכעלטפַאש
 טימ ,רענעט עליטש ,עכייוו ןייק טינ
 טפַאשנעק רעשירעלטסניק רעקיּבלעזרעד
 / עויטימירּפ ןופ ןרוגיפ יא רע טלָאמ
 עטּבערגרַאפ טימ ןדִייסקלָאפ עטנוזעג
 עקרַאטש ,תומשנ עצנַאג רעּבָא ,תוחומ
 :עג עקידעּבעל ןוא - ןטּפַאשנדייל
 ןפיט יא ;(?םינּב טימ עטַאטַאװ) ןליפ
 ;רַאפ עטסנדײשרַאפ יד ןיא ןעיורפ ןופ
 ןדנַאטשוצ עטסקינייװעגיא עטסטלקיוו
 ידח ,"לעדײמרלַאװ ַאװ ,"עלחנחפ) ערעײז
 ,"יורפ עטכעלש ַאז ,"ףרָאד ןיא ענעגושמ
 םעד יא ;("ןעּבעל סָאדח ,"עלעדניירקװ
 ןצרַאװש סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טנלע ןליטש
 ּפמַאק ןרעטיּב םעד ןיא ןּבעל רעייז ּפָא
 רודו ךלוה רודח) טיורּב לקיטש ןרַאפ
 רע .("טסעק ףױא םעדייא ןַאװ ,"אּב
 ליטס ןכעלריטַאנ ,ןטכע ןַא ךיוא טָאה
 רעדװ) ךעלהשעמ עכעלמיטסקלָאפ רַאפ
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 ירד, ,"טרעשַאּב טשינח ,"הבושת:לעּב
 ,("ןפערט ןעק סָאװײװ ,"ךעלרעטסעווש
 רעד ןיא) ײרעלָאמסגנומיטש רעד רַאפ
 רַאפ ליפעג ןֹוא שוח ןפיט ַא ,("ליטש
 רעקיטרַאנגיײא ןייז ,רוטַאנ רעמוטש רעד
 ליטש רע זיא זייוורעטרע סָאװ ,רָאמוה
 ?רעד עכנַאמ ןיא טגנילק ,ןגרָאּברַאפ ןוא
 .ןקיכליה ַא טימ סיױרַא ענייז ןעגנולייצ
 :םעלעג רעד סָאד זיא טפָא ;רעטכעלעג
 :ציּפשרַאפ:טינ רעטנוזעג רעד ןֹופ רעט
 =נעס רעד רעּביא טייקכעלנעזרעּפ רעט
 ןופ טייקנכָארקעצ ןוא טעטילַאטנעמיט
 ידע ןופ ,ןטנעגילעטניא:ּבלַאה עשידיי יד
 "רעכיּב יד ןיא טוג ןענעק סָאװ ,טייל

 :שרע ענייז ןיא .("לרעּב ןוא לרעמשי)
 ,"עלהרובדח) סענעצס עשיטַאמַארד עט
 . ןזיװעגסױרַא ךיוא .װ טָאה ("לאוי 'רח

 ענייז רעּבָא ,טנעלַאט ןשיטַאמַארד ַא
 האנקח יװ ,קרעװ עשיטַאמַארד ערעסערג

 ,"סערגָארּפח ג"פ) "רעּפסַאקז ,"הוואּת ןוא |
 :מערפ רעטנוא ןּבירשעג ,(85-ז"ז ,0
 ,ןדמערפ ןופ ךיוא לייט םוצ ,העּפשה רעד
 שירעלטסניק ןענייז ,ןּבעל ןשידיי:טינ
 ,ךַארּפש ןייז ,ןעגנולעג טיג שינעצס ןוא
 ,ןעמזילַאיצניװַארּפ ןופ יירפ טינ וליּפַא
 ?עלע יד טימ ךייר ןוא טכע רעּבָא זיא
 יד--,שידיי ןשיליוּפ ןקידנרעק ןופ ןטנעמ
 סױרַא זיא קרעוו ס--וו ןופ גנולמַאז עטשרע
 ?נגיוב:5 עניילק 3 ןיא "ןעטפירש?ק ט"א
 ײקעטָאילּביּב-טלעווח ג"פ) ןעלדנעּב עקיד
 ןַאד ,(10--1909 ,עשרַאװ ,ןימיש .ּב ןופ
 ערעדנַא ןוא הוואּת ןוא האנקז ט"א ,ּב ַא
 ,(1 ,"סערגַארּפז ג"פ) ?ןעגנולהעצרע

 .ש ג"פ) .ּב 1 ןעטפירש ענעּבילקעגח
 ,(222 ן"ז ,1911 ,ענליװ ,קרעּבערש
 ;מַאז עיינ / ןעגנולהעצרע / ןעטפירשי
 ;עשרַאװ ,"עלַא רַאפ רעכיּבז ג"פ) ייגנול
 ן"ז ,1914 ,"טנעמָאמ/ וצ עימערּפ סלַא
 ג"פ) "רעדליּב ןוא ןעגנולהעצרעז+ ,6
 .(160 ז"ז ,19:2 ,עשרַאװ ,ןילטיג .א

 ,יקצול

 ?העצרע ערעדנַא ןוא יורפ עטכעלש ַאװ
 ,1921 ,עשרַאװ ,"טייצ ידײ ג"פ) "ןעגנול
 ךופ עּבַאגסױא רעײנ רעד ןופ ,(100 זײז

 ,טעּברַאַאּב יינ לייט םוצ ,קרעװ ענייז

 רד ,"טרעּביװעג ןוא טרעטיײלעג עלַאז
 =סױרַא ןצנַאגניא עשירעלטסניק טשינז
 ןכַאז עיינ ךיוא ןּבעגעגוצ ,ןפרָאװעג
 .ןיא ,עטקורדעג טשינ ץעגרע ןיא
 ןעלגיּפשּפָא לָאז סָאװ ,עיפַארגָאטרָא ןַא
 ןענייז ,שידיי ןשיליוּפ ןופ קיטענָאפ יד
 טעלפמַאּפ ַא טימ--"טייקבילקריווש 1 :סֹורַא
 .,"עדעררָאפ ןייק טשינײ ט"א המדקה סלַא
 ףועיש זייוורעטרע -- סיױרַא טערט .,וװ ואוו
 --םזַאקרַאס ןשיקסוװעיאטסָאד ַא טימ טינ
 שוטללּכ ןייז ןגעק טרפּב ,שַא םולש ןגעק
 -רַאװ ,".וװ ג"פ,)"ןעטפערק עלַאערז 11 ;ייר
 ןפרַאד סע ;(231 ןוא 193 ז"ז ,1925 ,עש
 .,"עּביל עשיטסַאטנַאפח--111 :ןײגסורַא ךָאג
 -.,"טייקכעלטימעגז ע ,"עּביל עלאערח 1ש
 .=לעוװ גנולייצרעד ןייז ,?טייקליטשא עז
 ףָאילּביּב?לוש רעד. ןיא סױרַא זיא "רעג
 עקינײא .(1919 ,"ג"פ רעוועיקז) קעט
 - +יא ףיוא ןענייז ןעגנולייצרעד ענייז ןופ
 ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעּב
 =ידי יד ןופ סעיגָאלַאטנַא יד ןיא א"צ
 ,(שטייד) יטסיצָאלז .ט ןופ רעלייצרעד עש
 :זער ,ש ,(שיזיוצנַארפ) דלעפנעמולּב ,ל
 רעװעשרַאװ ןיא ,דנַא .א (שינַאּפש) קינ
 ט"א .ןַאמָאר רעטצעל  ןייז--1925 "םויהח
 :ירָא ןשידיי ןיא זיא סָאװ ,"םירצמה ןיּבז
 --.ןרָאװעג טכעלטנּפערַאּפ טינ ךָאנ לַאניג

 שידיי ףיוא טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה וו

 ,ה"ה 6 סױרַא) ?טכַאנ ןייא ןיא טגזיוטפ

 / ,גרעּבנײש ,ש ןופ עדעררַָאפ ַא טימ
 י ,(1922 ,",וװ ג"פח

 -=ינ .ש 4111 ,| ,"ןעטפירש , ,תובשחמ-לעּב
 .=ירּפ חנ ;11 ,"רעּבײרש עשידוי ןעגעװ, ,רעג

 "ביצ !ן"טסײג רעגנוי רעד, ה"מז ןיִא
 עד .װ, ,גינעק ָאעל ;/ ,29 עד ןיא גרעּב
 :43422 .מונ ,ןָאדנָאל ,"טייצ , ןיא ,"טסיטעלפמַאּפ
 .,1925 ןוא 1924 ,"טנעמָאמ, ןיא ,גרעכמָאנ .ד .ה
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 :טעװַאסילעי ןיא ,ּבטג ()

 :וׁשּפ ַא ןיא ,(קסוועיווָאניז--טציא) דַארג
 זיא םהרבא רעטָאפ ןייז ,החּפשמ רעט
 :עגנָא ַא ןעװעג
 ַא ןיא רעטלעטש
 2עּפש ,לימּפמַאד
 ?פיורַא ךיז רעט
 סלַא טעּברַאעג
 ןיפ ,רעציזַאּבנלימ
 טגרעלעג 10 זיּב 4
 ענעדיישרַאפ ןיא
 | 2עג 1884 ,םירדח
 :ןטש ןַאד ,לושלֲאער עקיטרָא יד טקידנע
 רעשינכעט רעד ןיא רַאי רַאּפַא טריד
 2עג 1890 ןוא ורסלרַאק ןופ לושכיוה
 ןופ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד טקידנע

 לטיט ןטימ טעטיסרעוװינוא רעגרעּבלעדײה
 ;נָאק ןיא טּבעלעג טייצ עסיוועג ַא ,ר"ד
 ;וקעגקירוצ ,ךָאנרעד ןוא לָאּפָאניטנַאטס
 םעד ןּבעגעגּפָא ןוא דנַאלסור ןייק ןעמ
 1896 טניז טריציטקַארּפ ,ןעמַאזקע-הכולמ

 ןעידוטש בילוצ ,טָאטשנריױּבעג ןייז ןיא
 :ָאנטע ןוא עיגָאלָאּפָארטנַא רעשידיי ןופ
 ,םירצמ ,ייקרעט 1908 טכוזַאּב עיּפַארג
 ?ווַאק ,ןַאטסעקרוט--1911 ןוא עיריס ,י"א
 2נַאגַא טכעלטנפערַאפ ןוא םירק ןוא זַאק|

 :ַארגָאנטע ןוא עשיגָאלָאּפָארטנַא ייר עצ
 עשיסור ןוא עשטייד ןיא ןטעּבױֵא עשיפ
 עשידייח--סוסטע8 ןיא יוװ ,ןטפירשטייצ
 :רעווכירפש עשידיי ןֹוא רעדילסקלָאפ
 / גןוא ריירפ:רעדגיקח ,(77 .ּב) "רעטרעוו
 ידח ,(84 ,ב) "םירק ןיא רעמיַארַאק ידח ,(83 ,ּב) "ןדיי עשיסור:םורד יד ייּב דײל
 ?םורד יד ןופ םיִתיגעּת ןוא םיבוט=םוי

 2עג ןֹוא םילכאמח ,(87 .ּב) "ןדיי עשיסור
 ,(89 ,ּב) "ןדיי עשיסור-םורד יד ןופ קעּב

 ;ןר:םורד יד ייּב טוט ןוא טיײהקנַארקח |
 ןיא לארשי:ץראז ,(91 .ּב) יןדיי עשיס
 עקיטנייה יד ןופ ןּבױלג ןוא םיגהנמ יד

 ענעריוּבעג = יינ סָאדי ,(92 .ב) "ןדיי -
 ,(93 ,ּב) "ןדיי עשיסור?טורד יד ייּב דניק
 ןיא 7(1 ,6 ,ב) "פיט רעשידיי רעד

 :ידייװ---261180100044 18ז =4װמס!0016 רעד
 .(1897) דנַאלסור:םורד ןופ תועימק עש
 :ךורג ןיא ;(1909) "ןדיי רענמיּת יד
 .םירוּפ סָאדא -- א0660טװ8סמ סדלַאװ
 ןיא הנותח עשידיי ַאז ,(13 .ה) ?ליּפש
 :ךלעפ סָאדװ ,(15 ,ה) "דנַאלסור=םורד
 :ומ עשידייז ,(17 ,ה) "ןטסעמ:רבק ןֹוא
 ,ה) "ןעייומ ןיא סעשידיי ןוא ןעייז
 ?דנַאלסור = םורד ןיא תוּכוסח גחזח ,3
 עשידייש--(054 טח6 3/6856 ןיא ;(1912)

 תובצמ עשידיי עטלַאװ ,(1903) "טסנוק
 }(1913) "םינורמוש ידח ,(1913) "םירק ןיא

 26119001116 1גז תםסזמספז8ס טת8 ןיא

 -.ןופ םעלּבָארּפ יד --5121516 66 סט
 2װַא ידע ,(1905) "עסַאר רעשידיי רעד
 יטסעלַאּפ ןופ גנורעקלעפַאּב ענָאטכָאט

 "גנויצַאּב רעשיגָאלַאּפָארטנַא ןיא ענ
 --אהזסטוט 14 תמו!חזסמס10816 ןיא } (1909)

 =עמרַאװ ,(8 .ּב) "ןדיי רעזַאקװַאק ידז
 א+ יד ןיא ;(13 .ּב) "ןדיי ןוא רעינ
 {61ט0060 646 2010ז020108190068 (26-

 :זעלק עשידיי יד -- 5611900214 זמ 1016
 2לֵא ר"ד ךיוא עז ;1913) "ןַארּפש-רעמ
 ;(1909) ןלָאינַאּפש יד ,(יודנאל דערפ

 ןיא ןדיי יד -- תממס;עס8 (012ע142 ןיא

 ןעמעננעילימַאפ ידא ,(1912) "ןַאטסעקרוט

 "ןדיי רעמירק ןוא רעמַיַארַאק יד ןופ
 :עג רעד ןיא םיַיוול ןוא םינהּכז ,(1913)
 ;(1918) "טרַאװנגעג רעד ןיא ןוא עטכיש

 .רערָיַאק ידז-- אגקגחשסאפא 2638 ןיֵא

 ן108:18 םססצסע+ ןיא ;(1912) "ןעמִיַארַאק

 ןיא ;(1915) "ןדיי רענַאטסידרוק ידח
 "םיסונא ענרעדָאמ יד -- םפק. 1108
 :טנפערַאפ םרָאפכוּב ןיא ,וו"זַאא .(1916)
  ַא - 2 9061ז039196060 1660 ;טכעל

 ,גייוושניורּב) עידוטש עשיגָאלָאּפָארטנַא
 1243 שסועפ?טנמ ם6ז 206086װ60 5
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 עג טינ ׂשידיי .ןיא 1 ,טרַאגטוטש) |
 ןּבױהעגנָא טָאה רע ןעװ לייוו ,ןּבירש
 .,רָאל לקלָאפ ןשידי ןרעּביא ןטּברַא וצ
 טינ ךָאנ ןדיי עקידנדיירשידיי יד ןּבָאה

 ,וצרעד סערעטניא ןייק טַאהעג - ךיוא
 יב ןשינעמענוצ ידח טעּברַא עטצעל ןייז
 נַאל םעד ןיא) "ןדיי עשיסור:םורד יד

 ,די:בתּכ ןופ טצעזעגרעּביא זיא ("ךוּב:יוד
 .ע/ ,9

 | -- ופופ ולוי .ללה ןינביוװ
 רענליוו ,עיורד ןיא .ּבעג (

 רעד ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג .טנַאק
 ןיא ךָאנרעד ,לושסקלָאּפ רעשלטעטש
 סהלעמ 'ר ןיא ןוא הבישי רעצישזער רעד
 רָאי ןּבלַאהטרעדנָא ,ענליוו ןיא זיולק
 רעטניה ףרָאד ַא ןיא רערעל ןעװעג

 םעד רַאפ טעּברַאעגטימ רעטעּפש .עיורד = -
 - א"צ ,קיטָאק .א ןוא קינלעסַאג .א ןופ ג"פ
 :סקלָאּפ סיָאטסלָאט וועל טצעזעגרעּביא = |

 -.עױו 'ט"א סץס80446/ 54 לכיב |

 ,(1899 ,עשרַאװ) "רעסעּב זיא ןעּביױלג סעמ
 רעד ה"מז ַא ךיוא טריטקַאדער
 ,(1901 ,ענליוו) ?"דניירפ=סקלָאפ
 4 ואו ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא
 ,"סטרעװרָאפפ ןיא טעּברַאעגטימ רָאי
 רעיפלעדַאליפ רָאי עכעלטע ןעוװעג ןַאד
 ,"טײהרַאװש רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק

 .ןוא רָאטקַאדער:סיײנ רָאי 12 עטצעל יד
 רעיפלעדַאליפ רעד ןופ רעקיטירק*קיזומ
 ,"טלעוו עשידיא ידז גנוטייצ רעכעלגעט
 סלַא .טנַאקַאּב זיא ,װ לארשי ,ןוז ןייז
 .טסינַאיּפ:זָאוטריװ

 2 1ס/ּוזװ בקעי רעליוװ 'ו
 - ןופ ןוז סלַא גרעּבמעל ןיא ,ּבעג ( |

 :סקלָאּפ עשילּפ יד טכוזַאּב .רחוס ַא
 - 1902 ,להק ןשידיי ןופ לוש יד ךיוא ,לוש
 11 יד גנונעכייצסיוא ןַא טימ טקידנעעג
 ?נוא רעשטייד טימ) עיזַאנמיג רעגרעּבמעל
 שַאמרעג טרידוטש ןַאד ,(ךַארּפשטכיררעט
 יא עיגָאלָאליפ עשיסַאלק ןוא קיטסינ

 עיצַאטרעסיד |

4 

 םעד טול ,טעטיטרעווינוא רעגרעּבמעל
 רַאפ רָאסעּפָארּפ םעד ןופ גָאלשרָאפ
 + ףעטלַא ןוא טפַאשנסיװכַארּפש רעשטייד
 =עגנָא ץַאש ףעזוי רוטַארעטיל רעשטייד
 - יד עשידיי יד רעּביא ןטעּברַא וצ ןּבױה
 . ןעמוקַאּב 1909 ןוא עיצילַאג ןופ ןטקעלַא
 .ןייז רַאפ עיפָאסָאלּפ ר"ד לטיט םעד

 - םוס 02101800-14019 סװ0ס =
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 .רעּביא ןשירָאטסיה ַא ללוּכ זיא טעּב
 יז ןוא ןליוּפ ןיא ןדיי יד רעּביא קילּב
 ןַא ,דנַאלשטײד טימ ןעגנויצַאּב ערע
 טימ עיגָאלַאפרָאמ ,קיטענָאפ עכעלריפסיוא |

 - עשטיידיינ ןוא :טלַא יד ןופ גנומענטכַא

 - ןופ ןעגנולדנַאהּפָא יד ןופ ןוא ןטקעלַאיד
 - רעד ףיוא 1910 ,דנַא ,א ןָאצרעג ,ױדנַאל
 :עדַאקַא רעװעקָארק רעד ןופ גנודַאלנייַא
 ּפָא ןַא ןּבירשעגנָא ןטפַאשנסיװ רַאפ עימ
 7200 7ץ3866 22 216001408 גנולדנַאה
 -ן--וװ זיא ײןָאגרַאשז, לטיט רעד) טס1פ!סװ
 . ףױַאפ זיא עכלעוו ,(ןרָאװעג ןפרָאװעגנָא
 - רעד ןופ 1ו .ב ןיא ןרָאװעג טכעלטנפע

 .ןּבעגעגסױרַא ,עידעּפָאלקיצנע רעשיליוּפ
 זײז ,1915 ,עקָארק) עימעדַאקַא רעד ןופ
 :ָאלָאליפ רעשידייװ רעד ןיא ,(424--5
 יםיוא עכעלדנירג ןייז טכעלטנפערַאפ 1 ייעיג
 ןופ קיטענָאפ ידח גנושרָאפסױא עשירעוטי
 . שױדנַאלװ ןיא ןוא "שידיי ןשיצילַאגזורזמ
 .ןשיטַאמַארג ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא -- "יָךֹוּב
 ?ערעטניא ףיוא ןָא בגַא טזיייו רע ואוו ,ןימ
 ןשיווצ 26ח5 ןינע ןיא סעיגָאלַאנַא עטנַאס
 ןוא טייז ןייא ןופ טירקסנַאס ןוא שיכירג
 .רערעדנַא רעד ןופ שידיי ןשיווטיל םעד
 רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא גרעּבמעל ןיא
 רעד ןגעװ סעיצקעל לקיצ ַא טנעיילעג

 - יז ךיוא ;שילױּפ ןיא) ךַארּפש רעשידיי |
 - *עגרעּביא ןענייז ןעלקיטרַא עשידיי ענ
 ,(די:בתַּכ ןשילױּפ ןופ טצעזי

 ,17--15 זײז ,"ןעלּפַאטש , ,ךיירנײװ .מ
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 ןויצנּב ןופ םינָאדװעסּפ (

 ,עװָאנַאאי ןיא .ּבעג .שטיװָאכַאװָאנ
 .+עזעגנָא רעמורפ ַא ןיא ,עטיל רענווָאק

 / ,עילימַאפ .רענע |
 - ןרָאװעג ןגיוצרעד |

 - ?ואוו ,ענוװָאק ןיא
 ןרעטלע ענייז ןיה

 ירא ךיז ןּכָאה
 ןעוו ,ןגיוצעגרעּב
 7 ןעוועג זיא םיא

  *צג טרָאד ,רָאי |
 ןוא ארמג טנרעל
 עשיניורק יד ךיוא טכוזַאּב קיטייצכיילג
 ענליוו ןייק ןרָאפעגקעװַא 1870 .לושסקלָאּפ
 ןיא ,לושרעניּבַאר רעד רַאפ ךיז ןטיירגוצוצ

 טימ ןּבעגעגּפָא קיסיילפ רעייז ךיז ענליוו
 עג ןוא טנעיילעג ךס ַא ,גנודליּבטסּבלעז
 :ךול ןופ םשור ןקרַאטש ַא רעטנוא ןעװ
 ףיוא ןייוודניק ןופ .קרעװ סענרעּב גיוו
 טָאה ,שיסור ןיא םיריש ןּבירשעג ןיוש
 .?ױַא ןַא טימ טריטויבעד 1873 לירּפַא רע
 :עּפש רָאי ַא .טימ ןוא "דיגמהח ןיא לקיט
 רעקיזָאד רעד ןיא טכעלטנפערַאפ רעט
 ?בַאש םעד ןיא ,םיריש ייר ַא טפירעסייצ

 סלַא ,הצילמ רעקיטלָאמעד רעד ןופ ןָאל
 רָאטנָאק סגרעּבנייפ ןופ ןטלעטשעגנָא
 ;סיוא 1874 םֹורַא םיא ןזיא ענוװָאק ןיא
 ןיק ךעלטפעשעג ןרָאפ וצ ןעמוקעג
 ?עס ןשיסור ַא ךרוד זיא רע ואוו ,לָאירָא
 רעד טימ ןרָאװעג טנַאקַאּב טסירַאנימ
 עשיטסילַאיצָאס:לַאקידַאר  רעקיטלָאמעד
 ןייק 1875 ןעמוקעגקירוצ ,רֹוטַארעטיל

 ןרהא ןפָארטעג טרָאד רע טָאה ,עגווָאק
 ימולש לאז עיצַאמַאלקָארּפ סנַאמרעּביל
 ןקרַאטש םעד רעטנוא .,"לארשי ירוחּב-
 - ףיוא טָאה עיצַאמַאלקָארּפ יד סָאװ ,םשור
 וצ ךיז ןסָאלשַאּב .וװ טָאה ,טכַאמעג םיא
 רעכעלטפַאשלעזעג רעשיטקַארּפ וצ ןעמענ
 םירבח רָאּפ ַא טימ ןעמַאזוצ ןוא טעּברג

 - 078 - יקסװעשטנײװ

 ןטײרּפשרַאפ וצ לזיירק ַא טריזינַאגרָא

 ,רעדניק עשידיי עמערָא ןשיװצ הכאלמ

 קיטעט ןעוועג ןיא לזיירק עקיזָאד סָאד
 1877 ,טעטש .דנַא ,א ענליוו ,ענװָאק ןיא
 ןופ גנולײטּפָא רעד ןיא רעּבירַא ,וו זיא

 .ואוו ,גרעּבסגיניק ןיא רָאטנָאק סגרעּבנייפ
 עסיורג ַא ןזעװעג טייצ רענעי וצ זיאיס
 סָאװ ,עינָאלָאקנטנעדוטס עשיסור:שידיי
 טרָאד ; םוילַאיצָאס םוצ הטונ ןעוועג זיא
 :ניקדָאר ןעגנַאגעגסױרַא ךיוא ןַאד זיא
  עגַאלײּב עשידיי יד ןוא "לוקחז סנָאס
  עגנָא טָאה ,װ ןוא ,?םעל לוקח וצרעד
 ןעגנוטייצ סנָאסניקדָאר ןצינוצסיוא ןּבױה
 ןכַאנ ,ןעעדיא עשיטסילַאיצָאס ענייז רַאפ
  ?ער םעד ,ןַאמרעּביל ןרהא ןופ טסערַא
 יו ןעמעװ טימ ,"תמאהח ןופ רָאטקַאד
 ,גרעּבטגיניק ןיא ןעגנַאגעגפיונוצ ךיז זיא
 .עג "לוקהח סנָאסניקדָאר יי רע טָאה
 עשיטסילַאיצָאס עשיערּבעה ַא טעדנירג
 .ןוא "םימכח תפסאק ט"א טפירשטַאנָאמ
 ,דנַא .א תורה שיא ילגי ,ץנןּב פ"א
 :ָאּפ ,ןעגנולייצרעד ,םיריש ָאד ןּבירשעג
 - :נעלָאמס ץרּפ ןגעק) ןעלקיטרַא עשימעל
 - ,(עדנַאגַאּפָארּפ רעלַאנָאיצַאנ ןייז ןוא ןיקס

 ?ָאטעילעפ עירעס עטמירַאּב ןייז ךיוא יו |

 עכלעװ ןיא ,"חורה שיא תונויזחח ןענ
 עכעלטפַאשלעועג ײלרעלַא טרירַאּב
 עשיטסילַאיצָאס טקירדעגסיוא ןוא ןגַארּפ
 סא ייז קידנרעיילשױַאפ ,ןעקנַאדעג
 ןיא רוונעצ רעשיסור רעד רַאפ ארומ
 :לּפ רעקידלושמוא ַא ןוֿפ םרָאפ רעד
 :שטייד ןיא ןעוו ,1878 רעּבָאטקָא ,יירעד
 .סָאדװ ןרָאװעג טכעלטנפערַאּפ זיא דנַאל
 יד ןטָאּברַאפ טָאה סָאװ ,ײץעזעגנטסילַאיצָאס
 - :סערַא ,וװ זיא ,טייקיטעט עשיטסילַאיצָאס
 ןיא רעטקידלושַאּב סלַא ןרָאװעג טריט
 :רַאפ רעשיטסיליהינ:שיטסילַאיצָאסװ רעד
 .םישדח עקינייא ןסעזעגּפָא ,ןוא יגנורעווש
 / .עג טקישעגסױרַא רע זיא ,הסיפּת ןיא
 :ענעד ןייק קעװַא ,ןסײרּפ ןופ ןרָאװ
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 :רעדיװ ןגַאהנּפָאק ןיא רַיּבַא ,קרַאמ
 ןופ סױרַא .ןרָאװעג טריטסערַא לָאמַא
 רע זיא ,שינעגנעפעג רעשינעד רעד
 ןופ ,זירַאּפ ןייק ןעמוקעג ןָאדנָאל ךרוד

 טייצ ןופ ןָאדנָאל ןופ ךיוא יו ,טרָאד
 :עפ עשיטסילַאיצַאס ןּבירשעג טייצ ֹוצ
 :עירעטַאמ ּבילוצ ,"לוקהח ןיא ןענָאטעיל

 2קירוצ טזומעג ךיז 1879 ףוס תוּביס על -
 ךיז טָאה רע ואװ ,ןָאדנָאל ןייק ןרעק
 ?רעטעּברַא ןשיטסינומַאק ןָא ןסָאלשעגנָא
 סקרַאמ לױצק ןֹופ טעדנירגעג | ,ןייארַאפ
 טָאה ןָאדנַאל ןיא ,סלעגנע ךירדירפ ןוא
 ?יטסילַאיצַאס ַא ןריפ ֹוצ ןּבױהעגנָא רע
 :עּברַא עשידיי יד ןשיווצ עיצַאטיגַא עש

 רעד ןופ רעפעש רעד ןרָאװעג ןוא רעט
 ןוא עסערּפ ױעשיטסילַאיצָאס רעשידיי
 סלַא שטיוװָאניּבַאר .א טימ ,רוטַארעטיל

 יד טעדנירגעג 1884 יני רעּבעגסױרַא
  ףטיצ עשיטסילַאיצַאס עשידי עטשרע
 ןופ טָאה) "לעדיא רעשיליוּפ רעד/ טפירש
 ןיא ןעוועג םש הנשמ ךיז ןָא רעמונ ן6

 ,(1886 ויּב טריטסיסקע ןוא "טפנוקוצא
 עשידי עטשרע יד טכעלטנפערַאפ ךיוא

 ,"רוא יהיח ט"א רושָארּב עשיטסילַאיצַאס
 ,(1890 ,קרַאװעג--עּבַאגסוא עט:2 }1884

 ײר עצנַאג ַא ןענעפע טלָאזעג טָאה סָאװ
 :יא/ לטיט םעגײמעגלַא ןרעטנוא ןּכַאגסױא =

 סױרַא רעּבָא ,ײקעטָאילּביּבסקלָאפ עשיד
 סװָארװַאל ןופ גגוצעורעּביא יד ךָאנ זיא
 ןשידיי םעד רַאפ 1884 ןכלַאהעג ,עדער
 :נֲאגרָא ,זירַאּפ ןיא ןיײארַאפ-רעטעּברַא
 ,ןיקטעצ ,שטיװָאנַאּבור ,ץנַארק ןופ טריז

 ןופ רעגײא ךױא ןעװעג זיא רע |
  גָאּברַאטימטּפיוה ןוא (1485) רעדנירג יד
 :יז) "דניירפ רעטיײּברַא םעדא ןופ רעט

 "לעדיא ןעשיליוּפא ןיא ןעמונרַאפ קידנע |
 ;קַאדער יד רע טָאה ;עלעטש ַא ףיוא ןוא
 רע ואװ ,(ןצנַארק ,פ טזָאלעגרעּביא עיצ
 פ"א ןטערטעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ זיא
 :ָאס עשַיײטרַאּפמוא יד וצ קידנרעהעג ,וװ
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 +רַאנַא יד וצ גנוגיינ ַא טימ ,ןטסילַאיצ
 ?רַאפ םיא טָאה סע עכלעוו טימ ,ןטסיכ
 ןופ ןקילג יד ןיא תוסרוקיּפא ןייז ןדנוּב

 ךיז רע טָאה ,םזירַאטנעמַאלרַאּפ םעד

 רע--י'נ רעד ןיא ןַאד טקילײטַאּב ךיוא
 רעטעּפש ןוא זש .ַא ,פח רעשיטסיכרַאנַא
 -ףעיירפ רעד? ןופ רעטעּברַאטימטּפיוה סלַא
 ּפָאללַאג .ק רעגָאװש ןייז ןופ ר"א "טלעוו
 ,מ ד"ס םעד ןגעק קימעלָאּפ יד טריפעג

 :ָצמַא ןייק ןעמוקעג 1894 ףוס .וָאנַארַאּב
 =ער יד ןעמונעגרעּביא רע טָאה ,עקיר
 םַאפ סעכילטנעכעוו ַא--תמאק ןופ עיצקַאד
 ?פיוא ןוא רוטַארעטיל ריפ טַאלּב:ןעילימ
 ידיו עלענָאיציזָאּפָא יד סָאװ ,"גנורהעלק
 ןיא 9 ,ל .סװ רעד ןופ עיצקעס עש

 לּכח=ךסּב) ןּבעגעגסױרַא טָאה ןָאטסָאּב
 ,(1896 17 ויּב 1895 3// ןֹופ ;מונ 7
 - יּפמַאק ןפרַאשיַא טריפעגנָא טרָאד טָאה ןוא
 =ײּברַאװ ןופ ײעקילקײ רע--י"נ רעד ןגעק
 רַאפ ןוא "טַאלּב דנעבאק ןוא ײגנוטייצ רעט
 רעשידי רעד ןופ עיצַאזיטַארקָאמעד ַא
 ןופ רעהיפ ַא סלַא .,גנוגעװַאּב?רעטעּבױַא
 ןיא גנוטכיר רעשיטסיגָאילעדיטנַא רעד

 עיציזַאּפָא יד טריזינַאגרָא ,גנוגעװַאּב רעד
 גנוטלַאּפש ַא וצ טכַארּבעג ףוס:ל3:ףוס ןֹוא |

 =לעוו ןופ טַאטשוזער ןיא ,,ּפ,ל ,ס רעד ןיא |
 / ףעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע רעכ
 זיא ,וו ואוו ,(1897 22/ןש) "סטרעװרָאפײ
 ?עּפש ,רעטעּברַאטימ רעטנעָאנ ַא ןעוועג
 ,,ץטײהרַאװװ סרעללימ ןיא רעּבירַא חעט
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה
 1908 זיא רע רעכלעװ ןופ) "טפנוקוצז
 - =טיײצ ,דנַא ,א (רָאטקַאדער ןעוועג ךיוא
 :םעד ןופ +עדיז רעד/ ,װו -- ,ןטפיהש

 עטסערג יד טָאה ,?םזילַאיצָאס ןשידיי
 םַאיצָאס רעשידיי רעד רַאפ ןטסנידרַאפ
 "ןעװעג זיא רע .,רוטַארעטיל רעשיטסיל
 ףעשירַאטעלָארּפ *שידי רעטשרע רעד
 טעּברַא ןופ רעדיל ענייז ןוא ,רעטכיד

 ַאלקעד רעדָא ןעגנוזעג ןענייז ףמַאק ןוא |
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 ןוא ןָאדנָאל ןיא רָאנ טינ ןרָאװעג טרימי
  =סֹור ןיא ךיוא רעטעּפש רָאנ ,עקירעמַא
 טימ םׂשור ןקרַאטש ַא קידנכַאמ ,דנַאל
 ,טײקכַאפגייא רעייז
 .ןדייל ענייז וצ ליפעגטימ ןוא רעטעּברַא
 םעד ןופ רעפעש רעד ןעוועג ךיוא זיא רע
 טימ ךיז טנכייצעגסיוא ,ןַאטעילעפ ןשידיי
 ייֵלעג רָאג טי םגה ,ןלעניגירַא ןייז

 :ַאּפ ענייז ןיא ליטס:עזָארּפ ןשידיי ןטרעט
 עכעלטּפַאשלעזעג : רוטלֹוק ןוא עשיטיל
 ןעקנַאדעג ענעגָאלשוצ/ ט"א סעריטַאס
 ךיא טָאה .?ףָאזָאליפ םעגעגושמ ַא ןופ
 ,ןעמַארגיּפע ,ןעלּבַאפ ,ןעמַארד ןּבירשעג

 ענייז ,וו"זַאא סעדַאלַאּב ,רעדיל עשיריל
 ,ןיקבעד ,ע .ט :שידיי ןיא ןעמינַאדװעסּפ

 .רעד ,עקשַארט עלעקנַאי ,ןוטעּבלָאּב הנח
 ןופ םישזד ,עטתינולּפ ןייז ,לעקינייא -

 ןייז) טקידעגעּב דלָאּפָאעל ,לאגלאנהטעּב
 ,דנַא ,א (עילימַאפ ןוא ןעמָאנ ףעשילגנע
 עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ גנוָיצַאּב ןייז
 ןייז ןופ רָאי 50 דלַאּב.יד רַאפ ךיז טָאה
 טיײקיטעט רעשירַארעטיל = שיטסילַאיצָאס
 רעגנעהנָא רעסײהַא :טרעדנעעג קרַאטש
 270 יד ףוס עיצַאלימיסַא ןופ עעדיא רעד ןופ
 וצ ןעמוקעג זייווכעלסיּב רע זיא ,ןרָאי רעק
 ;ידייטרַאפ רעסייה ןוא גנונעקרענָא רעד
 .גיא עלַאנָאיצַאנ:רוטלוק עשידיי יד ןופ גנוק
 ,"ןימאמ=ינא רעלַאנָאיצַאנ ןיימח עז) ןסערעט
 ,ףעּבעל עייג סָאד; סיקסװָאלטישז ןיא
 :עטש רערעוויטיזַאּפ ןוא ((/1--ש6 ,1
 םויה:דע ,ךַארּפש רעשידיי רעד וצ גנול
 ,ןלַאעדיא עלַאיצָאס ענייז ןּבילּבעג יירט
 רעד ןופ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ,װ זיא
 :עמַא ןיא גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי !

 ןופ ןוא ןטסינומָאק יד וצ רעּבירַא עקיר
 2רֶא רעייז ןיא טקילײטַאּב טיײצ וצ טייצ
 ןופ גנונעקרענָא ןיא ,?טייהיירפש ןַאג
  =ידיי רעד רַאֿפ ןטסנידרַאפ עסיורג ענייז

 :ָאס יד טָאה גנוגעװַאּברעטעּברַא רעש
 טמיטשַאּב םיא רַאפ גנוריגער עשיטעוו
 ןיק ןדַאלעגניֵא םיא ןוא עיסנעּפ ַא
 1924 יַאמ ןיא ןיא רע ואוו ,דנַאלטורנטַאר

  םוצ עּביל רעפיט

 עלעיציפַא עלַא טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא |
 +ַאּב ַא טימ ןוא םידוּביּכ עשירעטילימ ןוא
 טעטש לד ןיא גנורעטסיײגַאּב רערעדנוז

 ,גנורעקלעּפַאּב רעשידיי רעסיורג ַא ןופ
 .עקירעמַא ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 5

  סףיױױרַא ןענַײז ןטפירש עטלמַאזעג ס--װ ןופ
 ףעד, } :.ב 3 זיולּב 1920 ןופ "סטרעװרָאפ , ג"פ ןיא
 ג(384 ז"ז) ?דנאלגנע ןיא הָאזָאליפ רענעגושמ
 ןיז) "אקירעמַא ןיא ףָאזָאליפ רענעגושמ רעד, 1

 / ףעדע 14299 ז"ז) "קרעוו עשיטַאמארד , 111 ;(3

 רעד סיוא ,ןטקַא 3 ןיא עמארד--*רָאּבַאנ רעטצעל
 ---"הנותח א טשרמולכ , }סרעּפַאכ יד ןופ טײצ
 ?עגסױרַא טרעװ סע ואװ ,ןטקַא 4 ןיא עמארד א
 ףרעשידיי רעד ןופ גנוכַאוװפיוא עלַאנָאיצַאנ יד טכַארּב

 ףעטע'גחה'עג א , ,"דניוו חרזמ רעד , ;ץנעגילעטניא
 ןופ טריטּפָאדַא) "ּבײװ ןוא ןאמ; ,"לַאירָאטידע
 ,סרעטקאנײא --(סופיירד םהרבַא ןופ שיזיוצנַארפ
 - {רעדעיל:ףּפמאק,| *ןעטכידעג ןוא רעדעיל, ,ב א
 .בדײל ןוא טסול ,עּבעיל }קלָאפ ם'נופ רעדניק

 דיא |(1910--1877) "רָאמוה ןוא עריטַאס }טּפַאש

 ד"ז) 1910 ,י"נ ,.ָאק טע לעזײמ ג"פ ןיא סיֹויֵא
 ; סױרַא ךיוא ןענייז ג"פ ןקיּבלעז םעד ןיא ,0
 אב ןוא טנעלעגכרוד--ןידרָאג בקעי טימ גָאט ַא;;

 שריזירעטקַאראכ רע וָאװ ,(112 ז"ז ,1909) *ןּבירש

 :ַאמַארד ןשידיי ןטמ רַאֹּב םעד---דניירפ ןטנעָאנ ןייז
 *ַארָאג} סנעסּביא ןופ גנוצעורעּביא יד ;גרוט
 ערעדנַא ײר א טצעזעגרעביא ךיוא טָאה ,(1910)
 ,16 24186120169 סָאגוה רָאטקיװ יװ ,קרעװ
 ,"טפנוקוצ , ןיא ,גרעּבנרָאּפ .ק } { |. ,רעניוו .ל -
 ,"גנוטייצסקלָאפע ןיא ,ןימורפ ,ק .{011ׂ ,6

 ץןס10/14 680. 6874  ,גרעבניצ ;131 ,6
 ילעכימ ,.מ {/ ,26 ןיא 18 ;232--217 זי"ז

 יא ףָאזָאליפ רענעגושמ רעד ס--װ ןגעװ) ןקָאז
 0 ;1909 ,"טלעװ רעיינ רעד, ןיא ,("דנַאלגנע

 ,ידנײרפ, םוצ עגאלײב רעד ןיא ,לַאפעענש .ק
 יידיא רעד ןופ עטכישעג יֹדָע ,ןינרוּב ,ה 2

 ,ןָארטיצ ,ל .ש ן"גנונעװעּב רעטעּברַא רעש

 ,"עסערפ רעשידי רעד ןופ עטכישעג יד;
 ,"רהָאי 404 ,ןײטשניײװ ,ּב 1114 -- 113 זיז
 ?גָאטגוז רעד ןיא ,ןײטשּפע רעטלַא } 151--149 זיז

 רעייז-- .1923 ?9|עְוַז ןופ "גָאט, ןופ עגאלײב
 װ ,עיפַארגָאיּב ןַײז רַאפ סערעטניא ןסױרג ַא
 ירא רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ ךיוא
 =ײז עבלעװ ,תונורכז ס--װ ןּבָאה עסערפירעטעּב
 *טיײצ עשידי ענעדיישרַאפ רעביא טײרּפשעצ ןענ
 .*?סקלָאפ, ,"טפגוקוצג יװ ,עקירעמַא ןוֿפ ןטפירש

 בקעי ןופ ר"א ?ט'עװ עײנ; 1903 "גנוטײצ
 / ,דנַא .א ר"פרת ?ןרּתה, ,"ןעכעל עײנ סָאד, ,ךלימ |
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 1877 13/או0 ןָאמָאלַאס רעגניניוװ
 ,ַארָאמוהַארוג ןיא .ּבעג ( | |

 ַא ,שיווייפ רעטָאפ ןייז ,עניװָאקוּב:םורד
 .,רימדול ןיא רעטכעש יבצ 'ר ןופ ןוז

 רעקירָאי;12 סלַא
  ,סרעּפַאכ

 1839 זיא  ,ןילָאװ
 יד רַאפ ארומ סיוא ,לגניי
 רעד רעּביא ןרָאװעג טקישעגרעּבירַא
 עכעלטע ךיז ןוא ץענערג רעשיכיירטסע
 '} ןופ ףיוה ןיא ןטלַאהעגפיוא רָאי
 :ַאּב ךיז 1846 ןיא ,רענישזיר וינולארשי
 טימ ןעמַאזוצ ןוא ַארָאמוהַארוג ןיא טצעז
 ןופ תוחּפשמ עשידיי 5 עקירעּביא יד
 וו .זױלק עטשרע יד טיֹוּבעג לטעטש
 ןיא לושלַאער יד טקידנעעג טָאה
 טעמדיװעג ךיז ןַאד ןוא ץיװָאנרעשט

 2עג רָאי 12 ,ףורַאּב ןשירעטילימ םעד |
 ןיא ריציפָארעטנוא:סגנונעכער סלַא טניד
 רעד ןופ רעטייל סלַא ךָאנרעד ,ץױדַאר
 ?ָאנרעשט ןיא עירָאלעצנַאק:טנעמיגער
 טסניד:הכולמ ןיא רעּבירַא 1911 ןוא ץיוו
 רָאי 10 ךָאנ .טנעטסיסַא= טסָאּפ סלַא
 ןעּבעל ןוא ןיוו ,ץיװָאנרעשט ןיא טסניד
 ןיא סױרַא רע זיא קרַאמרעיײטש ןיא
 ?טַאװירּפ סלַא טקיטּפעשַאּב ןוא עיסימעד
 :ערעקרעּביא רעד ךָאנ .רעטלעטשעגנָא
 2עג ךיז רע טָאה ךיירטסע ןיא שינ
 רעניװָאקוּב יד ןופ שארּב טלעטש
 םעד טעדנירגעג ,עטלעטשעגנָא?הכולמ
 עכעלטנפע יד ןופ ןייארַאפ = לַארטנעצז
 רָאי 2 ןופ ךשמ ןיא ןוא "עטלעטשעגנָא
 =/ר רעד יּבגל סעיצקַא עלַא טריפעגנָא
 ןייז ףיוא טעּברַאעג 1907 טניז .גנוריג
 (610956 1846019046 142110021-810 קרעוװ

 2ַאּבסנּבעל 8000 רעּביא טימ - 21400/6

 :עמ - ,םש ישנא עשידיי ןופ ןעגנוּביירש
 ןוא ןטייצ עלַא ןופ ,ןעיורפ ןוא רענ
 :רעשט ןיא טכעלטנפערַאֿפ 1925) רעדנעל
 ןיא ;(! .ּב ןופ ה"ה 6 עטשרע יד ץיווָאנ
 - םעד רַאפ קרעװ:גָאלשכָאנ ןקיזָאד םעד
 ןרעװ "דניירפ ענייז ןוא קלָאפ ןשידייו

 רעד ןופ

 984 = יי / ףעניװ -- רעגניניוו

 ןופ רעיײטשרָאפ יד ןעמונענפיוא ךיוא
 : ,!עסערּפ .ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 .ערעיײז ןופ ןטנעמגַארּפ טימ ךיוא טּפָא
 :ײטנַארט רעשינײטַאל ןיא) םיריש עשידיי

 ,(עיצּפירק

 (( --1862 27טן ָאעל עניו
 גנודליּב עלעטימ ,קָאטסילַאיּב ןיא ,ּבעג
 קסנימ ןופ סעיזַאנמיג יד ןיא ןעמוקַאּב
 ןיא טרידוטש רעטעּפש ,עשרַאװ ןוא

 / =רעּב ןיא ןוא טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ |
 / טרעדנַאװעגסױא םוקינכעטילָאּפ רעניל -

 רָאי עכעלטע רע טָאה ,עקירעמַא ןייק
 עטסנדײשרַאפ יד טימ ןעמונרַאפ ךיז
 / ,סַאנַאק ןוא סנַאעלרָאיינ ןיא תוכאלמ
 - צג ַא רעטעּפש ,םוי:ריכש ַא וליפַא ןעוועג
 . ,רערעל סלַא טקיטּפעשַאּב ךיז טייצ עסיוו
  רַאפ ןרָאװעג ןדַאלעגנייַא זיא רע ויּב
 :יסרעווינוא רעסַאזנַאק ןיא רָאסעּפָארּפ ַא

 רָאסעּפָארּפ ַא רַאפ טרָאד ןופ ןוא טעט |
 / ןטמירַאּב ןיא ןכַארּפש עשיװַאלס .ןופ
 ,שזדירּבמעק ןיא טעטיסחעװינואדרַאװרַאה
 דע קיטעט זיא רע ואוו ,סטעזושטַאסַאמ
 אמווג ַא טכעלטנפערַאפ טָאה ,וװ ,םויה
 עלעיצעּפס יד ןיא ןטעּברַא עשיגָאלָאליפ
 =שטייד ,דנַאלגנע ,עקירעמַא ןופ ןלַאנרושז
 :עגפיונוצ טָאה ,ךיירטסע ,דנַאלסור ,דנַאל

 - 80:00:0016 01 זט5610 111612- ןַא טלעטש
 .טימ רענַאקירעמַא יד ןענעקַאּב וצ {טזס
 טצעזעגרעּביא ,רוטַארעטיל רעשיטור רעד

 לשמל יו ,רעקיסַאלק עשיסור שילגנע ףיוא

 ,ו"זַאא ,יָאטסלָאט וועל ןופ קרעװ עלַא
 . ?טפַאשנסיװ .ןייז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 יז ךיוא ךיז רע טָאה טייקיטעט רעכעל
 גנושרָאפ רעד טימ ןּבעגעגּפָא ליפ רע

 :ַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידיי
  ענעדיישרַאפ ןיא טכעלטנפערַאּפ ,,רוט

 10:46/ יװ ,ןענַאגרָא עשיטסירָאלקלָאפ
 גמ 2 140. /ס134מ66 אז 1006

 ?סקלָאפ ,רעטרעװכירּפש עשידיי ,,דנַא .א
 2זװ6ר02284 רעד ןיא ,וו"זַאא תוישעמ



 רעגיוו = | 'ו | | 085

 ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא--11/ 1808 062
 ,ןדיי עשיסור יד ןופ עיזעָאּפסקלָאפ רעד

 --15 1 ,/ ,1805-- טעטטגה (140842 ןיא = |

 שיסורסייוו ןיא רעטרעוו עשידיי יד ןגעוו

 1 46 21061104מ 1001- ןיא ,שיניַארקוא ןוא

 ןגעוװ -- 329 .ז ,אש ,מג| סו ?ס6

 רעשטייד רעד ןיא טנעמעלע ןשידיי םעד
 ,לַאנרושז ןטצעל םעד ןיא ,וו"זַאא ךַארּפש
 רע טָאה 482 456 ןוא 67--41 ז"ז ,אש
 =ערג ענייז ןופ ענייא טקורדעגּפָא ךיוא
 :ידיי ןופ טיּבעג ןפיוא ןטעּברַא ערעס
 02 {וס 16460---6זוװגװ פמסאסג קיטסיש

 ןופ ווּורּפַא -- טצ {עםס תטנפוגמ |סש9

 ועשינײטַאל ןיא קיטַאמַארג רעשידיי ַא
 רעד ךיוא טרעהעג םיא ,עיצּפירקסנַארט
 ןיז 96 רעד ןיא שידיי ןגעוו לקיטרַא
 זחס 11ופֹוסזע 01 ןיא קרעװ טסקיטכיוו
 +4100ו98 121161206 {מ 6 ןא166411

 רעד -- (402+ אש זיז ,1899 ,י"נ) ס6ת!טזץ
 רעד ןופ עטכישעג ַא ןופ ווּורּפ רעטשרע
 ;ה"רי א1א ןרַאפ רוטַארעטיל רעשידיי

 רעּביא קילּברעּביא ןַא ךיוא טיג ךוּב סָאד
 ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד
 :יא ,םויק ןוא טרעוו:רוטלוק ריא רעּביא

 רעּביא ,רָאלקלָאפ ,ןטנעמעלע עריא רעּב
 ,רוטַארעטיל רעשידי רערעטלע רעד

 .ןוא עסערּפ ,רעטַאעט ,ױעטכידסקלָאפ
 :ַארעטיל רעשיטסיצילּבוּפ-ךעלטּפַאשנסיו
 =רֹוק ַא ףוס םוצ טגנערּב ןוא רוט
 עשידי יד ןופ עיטַאמָאטסערכ עצ
 :סנַארט רעשיניײטַאל ןיא) רעלעטשטפירש
 ;עזרעּביא רעלעלַארַאּפ ַא טימ עיצּפירק
 ןיא קרעװ סָאד םגה .(שילגנע ןיא גנוצ
 ;גריפ ַא ןָא ,קיפיואנּביױא ץנַאג ןּביױשעג
 וצ הנװּכ:טּפױה רעד טימ ,קנַאדעג ןקיד
 רעזעל ןדמערפ:שידיי םעד ןרימרָאפניא
 ,רוטַארעטיל רעטנַאקַאּבמוא רעד ןגעוו
 תונורסח םּתס ןֹופ יירפ טינ ךיוא זיא ןוא

 טקעװרעד ךָאד סע טָאה ,ןזיירג ןוא
 :ץג ן--וו ,שידיי וצ סערעטניא ןסיוװעג ַא
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 הע סָאװ ,טסנידרַאפ רעד ךיוא טרעה

 רעסיורג רעד ןיא טכַאמעג טנַאקַאּב טָאה

 רעד ףךרוד ןדלעפנעזָאר סירָאמ טלעװ
 +מַאז ַא רענייז ןופ גנוצעזרעּביא רעשילגנע
 5005 וזסזמ 106 660600 ט"א רעדיל גנול
 ןשידי םעד טימ ןעמַאזוצ ןּבעגעגסױרַא)
 ,ןַאטסַאּב ,תויתוא עשינײטַאל ןיא טסקעט
 ---עּבַאגסױא עטרעסערגרַאפ עט:2 8
0) ./ | 0 

 .=רַאה רדנטּכלַא ;לארשי רצוא ;0/ 89 ;א| 82

 .,"טרעדנוהרהָאי רעטסגיצנאװצ רעדע ּב"מז ןיא ,יויַאק

 41 ,1900 ?דויש ןיא ,ןיקריס .ג .מ 11900 *נ

 11161210101216 18 261/02- ןיא לעקנערפ לל
-- 0211010016/ 10002013006 100 3015016 
 391--3286 ז"ז ,26211 .ּב

 | --1875 17/אוע ןמחנ רעניוו
 ףעשילָאק ,ווָאקרַאזָא ןיא .ּבעג (

 =ירעמַא ןײק ןעמוקעג 1907 .טנגעג
 ןךיא רעּבעװ סלַא טקיטפעשַאּב ,עק
 טכעלטגפערַאפ 1919 טניז ,ןָאסרעטַאּפ
 ?רַא רעלעירטסודניא? רעד ןיא םיריש
 ,",ש ,א ,פח ,"טייצ ידח ,"עמיטש רעטייּב
 =רעטַאּפײ ןוא "ןרעטשנעגרָאמ רעקרַאונח
 ענייז ןופ גנולמַאזַא ,"ןרעטש רענָאס
 ךיא ןלַארטשװ ט"א ןעלּבַאפ ןוא רעדיל
 טנעדנעּפעדניאז םעד ןופ ןּבעגעגסױרַא
 ,1994 ,"גניר רעטעּברַא

 (ה --1860) .לאומש רעניוו
 ןייז ,דנַאלסורסיײװ  ,ווָאסירָאּב ןיא .ּבעג
 ,הבישי:שאר רעד ,והימרי 'ר ,רעטָאפ
 עזעיגילער גנערטש ַא ןּבעגעג םיא טָאה
 ןזיועגסױרַא ןייוודניק ןיוש ,גנויצרעד
 - טעּברַא רעשיפַארגָאילּביּב וצ סערעטניא ַא
 טלעטשעגפיונוצ לגנִיי קירָאינעצ סלַא ןוא
 -ָאפ ןייז ןופ םירפס יד ןופ גָאלַאטַאק ַא
 =יִתַּב עלַא ןופ ןֹוא קעטָאילּביּב סרעט
 ןדַאלעגנייַא 1887 .טָאטש ןיא םישרדמ
 רַאפ עימעדַאקַא רעכעלרעזייק רעד ןופ
 ןיא ןעגנערּב וצ ּב"טּפ ןיא ןטפַאשנסיװ
 .עשיערּבעה ןוא עשידיי יד גנונעדרָא
 טָאה .,ייומ ןשיטָאיזַא ןופ קעטָאילּביּב
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 יוצ ןיא לײטנָא ןטסערג םעד ןעמונעג

 ?קעלָאק-רעכיּב עטסואווַאּב יד ןלעטשפיונ

 ?ךירפ ּבײל?הירַא השמ טַאנעצעמ ןֹופ עיצ - -
 .ףנַאלדירפ ןעװ ןוא (1892--1825) דנַאל

 ןשיטַאיזַא םעד ןעקנָאשעגקעװַא יז טָאה |
 :סױרַא ןטָארטעגוצ ,וו זיא ,,1892  ,ייזומ
 ןופ גָאלַאטַאק ןכעלטפַאשנסיװ ַא ןּבעגוצ

 סע ןכלעװ ןופ ,"השמ תלהקח ט"א ריא |
 ;(י תוא ויּב) .ּב 3 סױרַא 1909 ויּב ןענייז
 רדס ןטױל ,גָאלַאטַאק ןקיזָאד םעד ןיא
 ,םירפס יד ןופ ןעלטיט יד ןופ תיּב=ףלַא
 ?ַאילּביּב עטסקיטכיװ יד טכַארּבעג ןרעוו
 ךיוא ,ןּבַאגסױא יד ןופ ןטַאד עשיפַארג
 רעדָא ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא יד ןופ
 ךעלטפַאשנסיו ;שטייטיירבע
 ערעדנוזַאּב יד ֹוצ תומדקה יד ןענייז
 ןלעיצעפס ַא ,גָאלַאטַאק םעד ןופ םיקלח
 :ַארגָאילּביּב רעשידיי רעד רַאפ סערעטניא
 .=רעדיל עשידיי יד ןופ המישר יד טָאה עיפ
 :ַאיזַא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעגנולמַאז
 . ןוא ,װ ןופ טלעטשעגפיונוצ ,ייזומ ןשיט
 ?גרֹוּבזניג ֹוצ ּבָאגוצ .סלַא טכעלטנפערַאפ
 רעדילטקלָאפ עשידייא גנולמַאז סקערַאמ
 ןיא ,(אש--1 ז"ז ,1901) ײדנַאלסור ןיא
 םוטוסז80016 66 6031610289202װ ןייז

 2ביב עקידנעטשלופ ַא ,וו טגנערב 2
 סױרַא ןענייז סָאװ ,תודגה ןופ עיפַארגָאיל

 ,(1900--1500) רָאי 400 ןופ ךשמ ןיא
 ?כיוו יד ןעגייז טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ
 :נעטשליפ ַא (1 :ס--וו ןטעּברַא עטסקיט
 עלַא ןופ המישר עשיפַארגָאילּביּב עקיד

 :בעה ןיא רעכיּב עטקורדעג זיא:סע:ןעוו
 ןופ גנולייצפיוא ןַא טימ ,שידיי ןוא שיער
 טימ ןוא ךוּב ןדעי ןופ ןּבַאגסױא עלַא
 ןשיווצ ןדיישרעטנוא יד ןופ גנוּבײרשַאּב ַא
 יד (2 ;רערעדנַא רעד ןוא עּבַאגסיױא ןייא
 ,ןעיירעקורד עשידיי יד ןופ עטכישעג
 .מַאז ,ןלױּפ ןוא דנַאלטור ןיא טּפױהרעד
 ,רעכיּב עשידיי ףיוא זייווגנוי ןופ קידנעל

 2ָאילּביּב עלופטרעוו רעייז ַא וו טציזַאב |

 .לופטרעוו

 ,ײטרַאּפ
 ןיא רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד טימ רוט

 1909 רָאי םוצ ןיֹוש ןיא עכלעוו ,קעט
 =בעה ןיא ןעלטיט 10000 ןופ ןענַאטשּב
 ןסיורג ַא .שידיי ןיא 4000 ןיא שיער
 .עקיטרַאקיצנײא ןייז ךיוא טָאה סערעטניא
 עשיערּבעה ןיא עשידי ןופ עיצקעלָאק|

 = או ,(4000 םורַא--1909 וצ) רעטעלּב-גולפ

 סטדַאטשנעזייַא ,י ןּבעגעגסױרַא ךיוא טָאה
 טימ "םישודק תעדח קרעוװ שיגָאלַאענעג
 - (98--1897) םיאולמ ןוא םינוקיּת ענעגייא

 םעד טֿכעלטנפערַאפ רעטשרע רעד ןוא

 בקעי 'ר ןופ דײבתּכ ןכעלרעטלעלטימ
 ןופ ּבָאגוצ ַא טימ "םרחה קסּפ} קַאלָאּפ
 טרעדנוה ןופ גנוּבײרשַאּבסנּבעל רעצרוק ַא
 - רםינּבר עשינעילַאטיא

 יש ,20 ןיא ,רעװָאקירעשט .א

 -- 1880) םחרבא ַאקרָאיװעיױװ
 רעשילָאק ,קַאיּבַאּב ןיא ,ּבעג (

 :ַאֹּב ,עילימַאפ רעשידיסח ַא ןיא ,טנגעג
 ,גנויצרעד עזעיגילער גנערטשַא ןעמוק
 וצ טיירגעג ךיז ןוא דומלּת טנרעלעג

 =ןַצּפַא ןּבױהעגנָא ךיז רעטעּפש ,תונּבר
 רעּבָא ,גנודליּב רענײמעגלַא טימ ןּבעג
 :ײרפ רעד ןופ תעּפשה רעד רעטנוא
 ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא גנוגעװַאּב?סטײה
 =עג זיא ןוא ןּבעל ןשיטילָאּפ םעד ןיא
 רעשיטסי--צ"ּפ רעד ןיא רעוט ַא ןרָאװ

 :ַארעטיל רעד ןיא טריטויּבעד

 ןוא 1906 "געוו רעד/ טַאלּבגָאט םעד
 קעװַא 1908 ,1907 "גנוטײצ:נַאמָארק רעד
 :ענּפָא ןצנַאגניא ךיז ואוו ,עיצילַאג ןייק
 :ַאּב ,טעּברַא רעשירַארעטיל רעד ןּבעג
 ןשירַארעטיל םעד ןיא עימערּפ יד ןעמוק
 ןעשידיאז רעקרָאי*וינ ןופ סרוקנַאק

 רעדח גנולייצרעד ןייז רַאפ ײטַאלּבנעכָאװ
 ךיז ןּביױהעגעגנָא רע טָאה ,"הבושּת:לעּב
 עשידיי .ענעדיישרַאפ ןיא ןקילײטַאּב וצ
 1911 טניז ,עקירעמַא ןופ ןטפירשטייצ

 ?ָארק .םעד ןופ רעטעּברַאטימ ַא ןעוועג

 ךיוא טייצ עסיוועג ַא ןוא "גָאט? רעוועק



 ש

 ּפַא רעשירַארעטיל רעד ןופ רָאטקַאדער

 ?סױרַא 1912 ,גנוטייצ רעד ןופ גנולייט

 *שדוח ןשירַארעטיל ַא ןילרעּב ןיא ןּבעגעג

 זיולּב סױרַא) "ךוּב סָאד ט"א לַאנרושז
 טקורדעגּפָא א"צ טָאה רע ואוו ,(ה"ה 2

 ןַאמָאר ןייז ןופ ןעלטיּפַאק עטשרע יד

 ?בוּפ:שירַארעטיל ךיוא ,"דדוּבתמ, רעד

 ,ַאקלעיּב .א ּפ"א ןעלקיטרַא עשיטסיציל

 יש ןגעק) ןעּפָארטנַאליפ-טסגוק יד/ יװ

 :טנַא ןיא טּבעלעג רעטעּפש ,(קילערָאג

 ןיא טקילײטַאּב ךיז א"צ ,ןָאדנַאל ,ןּפרעװ
 ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ ב"מזי םעד
 נָא ל) יועּבעל עיינ סָאד, ט"א יקיטירק

 ןײק ץקעװַא ןַאד ,(4/ ז"ז ,1916 ,ןָאד

 גָאטקָא רעד ךָאנ זיא רע ואוו ,דנַאלסור
 +טימ רעטנעָאנא ןרָאװעג עיצולָאװעררעּב
 ,"סעמעװ רעװקסַאמ םעד ןופ רעטעּברַא
 =טייצ ערעדנַא ןיא טקילײטַאּב ךיז ךיוא
 ַאז) "םָארטשז ּב"מז יד ןיא יװ ,ןטפירש
 ,ו"זַאא (1ש ,ליטס:רעטַאעט רעשידיא

 יװ ,ןסעיּפ עקינײא ןּביױשעגנָא טָאה
 --"יירקנענָאהי ;ײטכַאנ רעפיט רעד ןיא;ק
 ןורעפ ןיא ןטקַא 2 ןיא עירעטסימ ַא
 ,1923 ,עװקסָאמ ,"עגילרוטלוקח ג"פ)
 ןימ ַא ןיא טרעװ סע ואװ ,(63 זז
 טרעדלישעג "םזילֲאער ןלַאירעטסימ/
 ריא ןיא עיצולָאװער עשיטסיװעשלַאּב יד
 רעכעלרעגריּבניילק רעד טימ גנורירַאב
 ןיא ,לטעטשניילק שידיי ַא ןופ הרע
 -- "טפַאשקנעּבז :ןּבעגעגסױרַא םרָאפּכוּב
 ,1909 ,גרעּבמעל ,"תימלוש? ג"פ) רעדיל

 =רעד -- "דרע ןוא לעמיהז ;(40 זיז
 ;(79 ז"ז ,1909 ,גרעּבמעל) ןעגנולייצ

 ןופ ןעגנולייצרעד --"טביל ענעשָאלרַאּפא |
 4 ןיא עמַארד א ךיוא ,ןּבעל ןשידיסח
 "םיוּב ןסייוו ַא ףיואק ט"א ןטקַא
 ץ"ז ,1923 ,ענליוו ,ןיקצעלק .א ,ּב ןופ -

 זיא ַאקרָאיװעיװ .וו רעדורּב ןייז---,(2
 :עלֹּב רעזירַאּפװ יד ןופ רעטעּברַאטימ ַא
 ?.רעט

 .ג"פ)
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 טקורדעגחעּביא) = "סעמע; ןיא ,וָאקַאװטיל

 | - 41923 ,"טלעװירעכיּב , ןיא

 0//21 עטרעּב (היחּב) קינרעיװ
 ?סעווש ,ענליוו ןיא .ּבעג ( --+4
 ןעמוקעג רָאי 3 וצ .וװ ץוּפ ןופ רעט
 ?ירעמַא יד טכַאמעגכרוד ,עקירעמַא ןייק

 =עג שמוח ןוא ירבע ,לושסקלָאּפ רענַאק

 =עז ַא סלַא ,ןיּבר ַא ייּב טַאװירּפ טנרעל
 =עגנָא ,"היחּתהז רעגַאקיש ןיא ןירעצ

 יז ןוא רעדיל עשידיי ןּביירש וצ ןּביױה
 סּפָאקטָאלָאז ןיא תימלוש ּפײא טקורדעג

 ןציקס טקורהעג רעטעּפש ,"לוק רעדא

 ר"א "רעירוק ןעשידיאק ןיא ןלעװָאנ ןוא
 יז ואוו ,(02---1901) ןָאזפלָאװ ,מ .י ןופ
 :עּפסקע רעד ןיא טעּברַאעג ךיוא טָאה

 טייצ ןופ ךיז ,י"נ ןיא 1903 טניז .עיציד
 עה ןעשידיאז ןיא טקילײטַאּב טייצ וצ

 ןיא ךיוא ,יקסנַאקוּב ןופ ר"א "דלָאר
 ,ײלַאּפ ,י ןופ ר"א "טַאלּפעגַאט ןעשידיאח
 עשילגנע?שידי ןיא רעּבָא טּפיוהרעד
 "גנע רעד ןיא ךיוא יװ ,ןטפירשטייצ
 ואו ,?טַאלּבעגַאט; ןופ טײז רעשיל
 ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס טכעלטנפערַאפ
 ןעגנוצעזרעּביא ,ןּבעל ןשידיי םעד סיוא
 טָאה .דנַא .א ,ןָאזעניד ,ע"ש ,ץרּפ ןופ
 :קיזייא שילגנע ןיא טצעזעגרעּביא ךיוא
 רעשטיּב ןופ גנושידִיירַאפ סקיד ריאמ
 יד/) "לזײה סמָאט רעטעפק סוָאטס
 . םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,("יירעפַאלקש
 ?ףעטרעוו ןשידעּפָאלקיצנע ןשילגנע:שידיי
 ,ןײטשריּפַאס י ןופ ןּבעגעגסױרַא ,ךוּב

 ,קיטשרעטַאעט עקינייא טסַאפרַאפ ךיוא
 ןרָאװעג טריפעגפוא ןעניז עכלעוו
 ,ןטלַאטשנַא;הקדצ תבוטל רעּבָאהּביל ןופ
 ,קיטעט זיא .וװ ואוו

 -- 1865 ןזו) ץרּפ קינרעיװ

 ןייז .ענליו ןיא .ּבעג (
 2ַאפַא ןופ טמַאטשעג ,באז:יבצ ,רעטָאפ
 ַא ןעועג ,(קינרעיו) ?"םינמאנש עילימ

 ַא -- רעטומ יד ,דיגמ רעקידגרָאפמורַא
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 - ,רדח ןיא טשרעוצ טנרעלעג ,ןירעלדנעה
 קעװַא רָאי 13 וצ ,םישורּפ ייּב ךָאנרעד -

 ןַאד ,רעצינש ַא ֹוצ רעל רעד ףיוא
 | רָאי ןּבלַאהטרעּפ
 ַא ,רעקָאט סלַא
 - צג טייצ עסיוועג
 ןיא ךיוא טנרעל
 ןיא ןוא ענוװָאק
 - -לע םייּב ןָאגרָאמס
 ַא רעדורּב ןרעט
 2עג 1882 ,דיסח

 ילַאיּב ןייק ןעמוק
 :לע יד ואוו ,קָאטס
 טנרעלעג טרָאד ,טצעזַאּב ךיז ןּבָאה ןרעט

 גָאז ןָאעל ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,ארמג
 ןוֿפ ןעמוקעג ןַאד זיא רעכלעוו ,ףַאקטַאל
 :טלעוו טימ ךיוא ןּבעגעגּפָא ךיז ,זירַאּפ
 1885 ,שטייד ןוא שיסור ,םידומיל עכעל
 רָאי 4 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא
 .ייּב טעּברַאעג ,ָאגַאקיש ןיא טלדעּפעג

 .תורוחס ןדָאלסיױא ןוא:נָא ייּב ,,ץליהעג |
 :רַא ערעוװש ערעדנַא ייּב ןוא טרָאּפ ןיא
 =יירש ַא ןֹוא רעצעז ַא ןזעוועג ןַאד ,ןטעּב
 עג ,"רעירוק ןעשידיאק םעד ןיא רעּב

 :רוּברעטעּפ ןיא ןצנעדנָאּפסערָאק ןּבירש
 ןופ גנודַאלנייא רעד ףיֹוא ,"םויהש רעג
 ?רָאיײװינ ןיא--ףָאקטָאלָאז ןַאמסדנַאל ןייז
 רעד ןגעװ) "טַאלּבעגַאט ןעשידייז רעק
 ךיוא ,(ָאגַאקיש ןיא גנולעטשסיוא:טלעוו
 רעשידיא רעד,/ ןעו ."רואה ןרקח ןיא
 זיא ,ןענָאזהרש וצ רעּבירַא זיא "רעירוק
 :טָאלָאז טימ רָאטקַאדערטימ ןרָאװעג וו
 ַא טעדנירגעג טָאה .ז זַא ןוא ,ןפָאק
 רעד ןרָאװעג .וװ זיא ,"לוק רעדז גנוטייצ
 ןופ קעװַא 1896 ,רָאטקַאדער רעקיצנייא

 :רַאעג רָאי ןּבלַאהטרעדנָא ןוא "רעירוקא |
 1898 .טפעשעג:גרַאװזָאלג ַא ןיא טעּב
 ןופ רעצעז סלַא י"נ ןיא טצעזַאּב ךיז
 רעטעּברַאטימ ןוא "טַאלּבעגַאט ןעשידייז
 רעד ןופ גנולײטּפָא רעשילגנע רעד ןופ-

 .עגיר ןיא טעּברַאעג -

 טניז - .רעזעל
 רעדח טַאלּבנכָאװ םעד ןופ רָאטקַאדערי

 - ,ןײטשריּפַאס ,י ,דניירפ ןייז ןעוו .גנוטייצ
 =רָאמ/ םעד 1901 ילוי .טעדנירגעג טָאה
 / רעד ןיא רעּבירַא ,וװ זיא ,לַאנרושז ןעג
 םויה:דע טּביירש רע ואוו ,גנוטייצ רעיינ
 טריפ ןוא םירמאמ ןוא ןעלקיטרַאטיײל
 רע סָאװ) "ןעטסַאק= :ףעירּבח גנולײטּפָא יד
 שאט .ןיא טריפעגנייא טַאהעג ךָאנ טָאה

 ךעלגעט:גָאט קידנרעפטנע ,("טַאלּבעג
 יד ןופ ןגַארּפ עטסנדיישרַאפ יד ףיוא

  רעשיטקַאפ ךיוא 6

 רעּבירַא ןַאד זיא סָאװ ,רענַאקירעמַא
 ?ךיּפַאס ךָאנ ןוא ,ןענײטשריּפַאס וצ
 *קַאדער רעלענימָאנ --1914 ,טיוט סנייטש
 הע ואװ ,"לַאנרושז ןעגרָאמש ןופ רָאט
 .רעּביא ןטכיזרעּביא עכעלטנכעוו ךיוא טיג
 +"רוטַארעטיל רעקיכַארּפשליּפ רעזנואח
 - ?רושז ןעגרָאמק ןופ רָאטקַאדער סלַא טָאה

 ןּבירשעגנָא רָאי 25 ןופ ךשמ ןיא "לַאנ
  ףיוא ,ןעלקיטרַאטײל טנזיוט 20 רעּביא
 ,עשיטילָאּפ ,סעמעט עטסכעלגעמ עלַא
 .=נסיװ ןוא עלערוטלוק ,עכעלטּפַאשלעזעג
 :ךנַאטש םעד קידנטערטרַאפ ,עכעלטפַאש
 ןיא ןופ עיצַאזינַאקַירעמַא ןופ טקנוּפ

 ךופ עיסקָאדָאטָא רעשידיי רעד ןוא טייז

  ףיוועג ַא טימ םגה ,טייז רעטייווצ רעד

 ץנַארעלָאט ןוא טעטיוויטקעיּבָא -רעס

 .ןעגנוטכיר עשירענגעק וצ ךיוא
 :רַאפ ןיא טעּברַאעגטימ ךיוא טָאה

 ןןיא ,ןטפירשטייצ עשילגנע:שיויי ענעדייש

 .,"הגסּפהװ ןֹוא "ירבעהי עשיערּבעה ידי
 300 םורַא טכעלטנפערַאפ 16 רעד ןיא
 ןופ סעיפַארגָאיּב בור סָאד ,ןעלקיטרַא
 ףעד רעּביא ךיוא ,םידמול ןוא םינּבר
 "עשידיי עקינייא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
 . ,טעטש עשידיי רעּביא ,,רעלעטשטפירש
 -חנַא ,א קָאטסילַאיּב ,ענדָארג ,עקָארק יו
  עידעּפָאלקיצנע רעשיערבעה רעד ןיא
 .טָאטש יד ןּבירשַאּב "לארשי רצוא
 :טכעלטנפערַאפ םרָאפכוּב ןיא ,עלסערּב
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 "ןעדיא יד ןופ עטכישעג ענײמעגלַא ידח
 עטכישעג רעשידיי סלעסַאק דוד טיול)
 עטכישעג ידח ;(1901 ,י"נ ,שטייד ןיא
 קרָאײינ) "ַאקירעמַא ןיא ןעדיא יד ןופ
 1924 ;1912 ,שילגנע ןיא ךיוא סיורַא ,4
 :עּברַאַאּב רעינ ַא ןיא יז טכעלטנפערַאפ
 ,געט ערעזנוא זיּב יז קידנריפרעד ,גנוט
 ?ושז ןעגרָאמ/ ןיא םיכשמה ײר ַא ןיִא
 אידעס ֿברּ/ סעיפַארגָאיב יד ;('לַאנ
 ג"פ) "ןואג רענליו רעדח ןוא "ןואג

 י"ג ,"קעטָאילּביּב עלַאנָאיצַאנרעטניאז
 ;םרָאפכוּב ןיא סױרַא טינ ךָאנ ,4
 :בעה ןיא עיפַארגָאיּב) "ןירעּפלײה לקייהי
 :לעדנַאמ ןָאעל; ;(שילגנע ןוא שיער
 :רוטלוק רעד סיוא ןעלטיּפַאק) "םַאטשי
 ןיא ,דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג
 :ןעמינָאדװעסּפ ענייז ,(}ס58 ז סזטָענ

 עלַא -- ןופלדנס ,למח יבא ,ןורצח יבא
 ?טימ ַא ןעוועג ,"טַאלּבעגַאט ןעשידייק ןיא

 ,"טניָאשזדע ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ דילג
 "יד ןופ טעטימָאק םעד ןופ רעציזרָאפ
 ,ןטפַאשנַא; סדנַאל

 ,טדַאטשנעזײא ,ב 140 ,ז ,אקירמאּב לאדשי ימכח

 ;1901 רעטעלּב * בוט :םוי. סעקינימ 1211 0
 בקעי 1914 }1ס6180 1חנ1סז2:10 0161
 ;"דיס טסיא רעד ןופ לעגיּפש רעד, ,ָאדיגַצמ
 26/ 111 ?ראייויג ,"גָאט םעד , ןיא ,ןײטשּפע רעטלַא
 *ָאטסיה ,רעקנעד ,,װ .9, ,ןאמשיפ י ; 13

 ,'לַאברושז ןעגרָאמ, ןיא ,"שגעמ ןוא רעקיר
 ,5 ע/11

 --. 1877 קחצי יקסווָאקינרעיװ
 רענדָארג ,םינָאלס ןיא ,ּבעג (

 ,גנויצרעד עשידיי ַא ןעמוקַאּב .טנגעג
 ואוו ,דנַאלסױא ןייק קעװַא 1898 רע ןיא
 :ינוא רעגרעּבלעדייה טקידנעעג טָאה רע
 ,עיפָאסָאליּפ ר"ד לטיט ןטימ טעטיסרעוו
 ףיוא ןּבירשעגנָא רע טָאה ךָאנ טנעדוטס סלַא

 ר"ד .פָארּפ ןופ עיפַארגָאיּב יד שידיי
 .ידרַאּב ,"ארזעפ ג"פ) ָאריּפַאש ןַאמרעה
 :טעלעּב ֿבלַאה ַא ךיוא יו ,(1899 ,וועשט
 ,ידליּב ַא--תודועס שלשח לכיּב שיטסיר

 2נָא שיטור טימי

 =ַאּב וצ ןביוהעג)

 ;סור:םורד ןייקו

 ,"רעפּפמעק ןעשידיאק -

 רעּבלעז רעד) ןצנעדנעט עשיטסינויצ טימ

 קעװַא רעטעּפש .(66 ז"ז ,1899 ,ג"פ
 ןּבירשעג טָאה רע ואו ,עקירעמַא ןייק
 ,ןטפירשטײצ עשידי ענעדײשרַאפ ןיא
 טציא ,שילגנע ןוא שִיִערּבעה ןיא ךיוא
 יד ןופ טָאטש ַא ןיא רעניּבַאר רע זיא
 | ,ןטַאטש עטקיגיײארַאפ

 +רעקורד ,ש ןופ ןּבעגענסיורא ,"ירבע םוּבלַא;

 סָאד, סנעזַײר .א ןיא ,רמּתיןּב 11905 ,י"נ ,ןאמ

 | ,טרעדנוהרהָאי עטסגיצנַאװצ

 --1801 /|װ) םהרבא רָאטקיװ

 =סיַײװ ,עזערעב:זוטרַאק ןיא .ּבעג (
 םייּב טנרעלעג קודקיד ןוא ךנּת ,דנַאלסור
 ,שטיוװַָארָאדגיוו דוד:ףסוי ,רעטָאּפ
 ,ררח ןיא---.ארמג

 טשרע ךיז ןענעק
 וצ ,רָאי 16 ֹוצ
 קעװַא רָאיא 0

 טניואוועג ,דנַאל
 םורֵא ןוא ןיא
 =טימ ַא ןעוועג ,רָאי 10 רעּביא סעדָא
 ?ָאק ,סעדָא ןיא ןויצ:יבבוח יד ןופ דילג
 =עגּפָא ךיוא) "ץילמה; ןיא טרידנָאּפסער
 (1899 ,"הּכונחל רמזח ריש ַא טרָאד טקורד
 21 ,ן16תטתממהה 2000448484 8004088 ןוא

 רעטלַאװרַאפ ,רעטלַאהכוּב ,רערעל ןעוו
 ערעװש טכַאמעגכרוד ,קײטּפַא ןַא ןופ

 :בַאװעגסױא 1904 ןוא ןקילגמואנעילימַאפ
 טקידנעעג ואוו ,עקירעמַא ןייק טרעד

 :ַאקיש ןיא טניואוועג ,טװעצַאמרַאפ סלַא
 ןיא ןרָאי עטצעל יד ןוא קרָאיײינ ,ָאג

 טכעלטנפערַאפ 1907 טניז .טיָארטעד
 =רַא רעשידיאא ,"רוד םעיינק ןיא םיריש

 :טייצ,  ,"סטרעוורָאפ; ,"טלעװ רעטייּב
 ,"סדנוקז ,יטפנוקוצא ,יטלעוו עיינז ,"טסייג

 ןַאגרָא) ידניירפץ
 ןעמונעג ןכלעוו ןיא ,גניר:רעטעּברַא ןןופ

(32) 
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 םעד ןופ רעדנירג סלַא לײטנָא ןטגעַאנ
 :(1910 טיָארטעד ןיא "שטנערּב ןטשרע -
 ?יירפ ייר עצנַאג ַא טצעזעגרעּביא ,דנַא ,א/

 יגנע ןוא שטייד ,שיסור ןופ רעדילסטייה

 .גנולמַאז ַא ןבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא .שיל
 ,י"ב ,ג"פ רעשירַארעטיל;) ?ןעּברַאגפ ט"א |

 :יריל ץֹוחַא טלַאהטנַא סָאװ ,(256 זיז ,1919|
 ,רעדיל עש

 ,"םייה רעטלַא
 :רעדורּב רעדע ,"טיוט ס'ןושמש יװ

 .,,חליגיבא? ,"חּתפיח ,(העבגּב שגלּפ) "גירק |

 .לַאּב ךיז סנטצעל ,דנַא ,א ?איבנ רעד

 לקיצ ַא טימ ײטייהיירפ? רעד ןיא טקילײט |
 .ןעמעָאּפ ערענָאיצולָאװער

 (1919--1677) לכימ המריוו |
 =רעד עטשרע יד ןעמוקַאּב ,גרעּבמעל ןיא

 :ַאּב רעטעּפש רע טָאה ,רדח ןיא גנויצ
 ןיז טקידנעעג ןוא עיזַאנמיג יד טכוז

 .טעטיסרעווינוא רעגרעּבמעל ןיא םוידוטש

 ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ,טסירוי סלַא

 ןופ ןרעינָאיּפ יד
 ,עיצילַאג ןיא רוטַארעטיל
 - ,ןעגנוזעלרָאפ
 ?עדנעמ רעּביא טעטש ענעדיישרַאפ ןיא

 ייר ַא ךרוד

 ליפ טָאה רע ןכלעװ ןופ) ץרּפ ,ע"ש ,עלי

 א (שיליופ ףיוא טצעזעגרעּביא ךיוא'

 יד טנעקַאּב רעטשרע רעד חע טָאה ,,דנַא/

 =דיי ענרעד ָאמ יד טימ עיצילַאג עשידיי

 עשירַארעטיל ןיז ,רעלעטשטפירש עש

 סלַא ךָאנ ןּבױהעגנָא ,װ טָאה טייקיטעט

 ןיא ןצנעדנַאּפסערַאק טימ טסיזַאנמיג

 -עּפש .ןעגנוטייצ עשידיי עשידנעלסיוא|

 ,רעדיל טכעלטנפערַאפ רע טָאה רעט

 2ָאמוהשיריטַאס עטנכייצעגסיוא .,ןלעװָאנ

 ?קיטרַא עשיטירק-שירַארעטיל ,עשיטסיר

 רעד ,"דוי םעד/ ןיא ןענָאטעילעפ ,ןעלי

 2ַאֹּב ,ג ,"דניירפ םעדח ,"טלעווש רעניוז
 ,א "רעדנעלַאק?סקלָאּפ ןעשידוי; סרעד |
 יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע .דנַא

 ?גָאט/ רעגרעּבמעל םעד ןופ רעדנירג

 ,?טַאלּב

 .רעד ןופ! רעדיל ךיוא
 - ,ןעמעָאּפ עשילּביּב ייר ַא

 | ,ּבעג

 .ףעשידיי רעיינ רעד

 ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ

 ; :יא ןענייז ןכַאז ענייז .עכנַאמ
 :גנע ,שטייד ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעּב

 טינ רעּבָא .שיסור- ןוא שִיערּבעה ,,שיל |
 ןופ טײקמַאזקרעמפיוא ןייק טנעגעגַאּב
 ןגיוצעגקירוצ ךיז רע טָאה ,םלוע ןשידיי
 :יטעט ףעשירַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
  המחלמ העד ןופ טייצ רעד ןיא ,טייק
 יו רַאפ סעקסערָאמ וה עשטייד ןגירשעג|
 :נולַא ןופ ןיוו ןיא ןּברָאטשעג ,ןעמליפ רענ
 ?יפעג םיבתּכ עשידיי ענייז ,גנודניצטנַא:ןעג
 0 ןייש ןייז .ןיוװ ןיא רעטָאפ ןייז יב ךיז ןענ

 .רעּביא זיא ,"עלערימ? ,ןָאטסקלָאפ ןיא ,דילי
 | ,"עיגָאלָאטנַאװ סניסַאּב ןיא טקורדעג|

 יקפּבושריװ
9 --- 

 תבט זיי םהרבא
 ענליוו ןיא ,ּבעג (

 - ,עילימַאפ רעשירחֹוס רעשידיגנ ַא ןיא
 :ָאטרָא גנערטש ַא ןעמוקַאּב רָאי 10 זיּב

 יד טכװַאּב ןַאד ,גנויצרעד .עשיסקָאד
 יידעמ םעד טקידנעעג 1896 ,עיזַאנמיג
 . שינוא רענַאזַאק ןופ טעטלוקַאּפ ןשיניצ
 לטיט םעד ןעמוקַאּב 0 ,טעטיסרעוו

 =קַארּפ 1901 טניז ,ןיצידעמ ןּופ רָאטקָאד
 יֹּפֲא יד ןָא טריפ ןוא ענליוו ןיא טריציט
 .קיטסײג .וא + שיעוורעג רַאפ גנולייט
 ,טצרַאפעש רעד ךיוא 1924 טניז זיא רע

 עײמעגלַא ןיא ךִיוא קידנקילײטַאּ | ךיז |
 ..ןטפַאשלעזעג ןוא ןטלַאטשנַא עשיניצידעמ

 יא ןעלקיטרַא 100 םורַא טכעלטנפערַאפ
 .,עשיסור ןיא ןגָארּפ עשיניצידעמ רעּב
 ןט:10 ןפיוא ,ןּבַאגסױא עשיליוּפ ,עשטייד
  =ַערַא ןטלַאהעג רָאפנעמַאזוצ:וװָאגָאריּפ

 "תעגושמ ּבילוצ ןדיי ייּב טג, טַארעּפ
 טמק. 2062. !סהססמ .ןיא טכעלטנפערַאפ)

 ןגעוו ןעלקיטרַא ייר ַא ןּבירשעג (,(8
 םעד ןופ גנודנירגַאּב רעשיגָאלָאיזיפ רעד

 םעד ןיא ךיוא --- בלחּב רשּב ןופ רוסיא

 יַאּפָאכיסּפ יד ןגעוו ,1912 ,"רָאטקָאדזיוהװ
 עשידי יד ןופ ןטּפַאשנגייא עשיגָאלַאט

 .יטלעוו רעשידוי .רעדז ךי ןטנעיצַאּפ
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 --{ "ךוּבלמַאז רענליווק סדַאּבַאש ,1913

 -ליו ןיא ,1/ "עטילע סטדימשדלָאג 11
  =יצ רענליו ערעדנַא ןוא "גָאט רעב

 .ןוא עשיסור ,עשיערּבעה ךיוא  ,ןעגנוטי

 .ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ ואוו ,עשילוּפ
 ענײמעגלַא ףיוא ןעלקיטרַא טקורדעג
 רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג .סעמעט
 טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה

 .,יקס--גַא ,ש ןופ ןעמָאנ ןפיוא ענליוו ןיא
 =ַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ דדילגטימ

 | - ,עיצַאזינ- -

 +עי ןיא .ּבעג--לכימ יקסוועינשיוו
 :רַאפ טָאה - ,ענִיַארקוא ,דַארגטעװַאסיל
 טעטימָאק ַאװ ט"א עריטַאס א טכעלטנפעו
 -- ָאװטסעשטשּבַא יקטנַאשטשעימ ןופי

 ןיא ןעפָאלרעפ ךיז זיא סָאװ השעמ ַא
 סע איװ ,,,,כ ליטדעטש טננַאקעּבַא
 "ןעדוי ליסיּב שּביה ַא ךיז טניפעג
 :עֹצ .א טע עשצטינ ,ל סופדּב ,סעדָא)
 יד ןופ דליּב ַא--(16 ז"ז ,1864 ,םיוּברעד
 :לישעג ,ןשינעטלעהרַאּפ?להק עשידייו
 ,שידיי ןשירענילָאװ ןטוג ַא ןיא טרעד
 ,טפַארק רעשירעטכיד םוש ןָא רעּבָא
 :ָאטַארּפ=ןקורט ןוא שינחדּב ,קידעּפעלש
 .שיטסילי

 -- 1882 קרַאמ רעצינשיוו
 .ןילָאװ ,ענווָאר ןיא .בעג {

 פא ךיז ,דָארּב ןיא עיזַאנמיג טקידנעעג
 ןוא עשידומלּת יד ןרידוטש טימ ןּבעגעג
 ,רוטַארעטיל עשִיערּבעה עכעלרעטלעלטימ
 ינוא רענילרעב םעד טקידנעעג 1906
 עיפָאסָאליפ ר"ד לטיט ןטימ טעטיסרעוו
 רעדז עיצַאטרעסיד ןייז ןופ דנורג ןפיוא
 :טנַא יד ןוא ןעגניטעג טעטיסרעווינוא
 ןיא ןעעדיא עלַארעּביל יד ןופ גנולקיוו
 אוא ןופ לטרעפ ןעטשרע ןיא דנַאלסור

 רעטעּברַאעגרעּביא ַא ןיא סױרַא) "ה"רי
 טצעזַאּב ךיז .(1907 ,ןילרעּב ןיא םרָאפ
 . רָאטקַאדער ןעװעג רע זיא ,ב"טּפ ןיא

 ענײמעגלַא ןיא ,ןלַאירעטַאמ:וװיכרַא ןופ

 .רעשידיי רעד רַאפ גנולײטּפָא רעד ןופ |
 - ןיא דָאירעּפ ןשִיעּפָארײא ןופ עטכישעג)
 טכעלטנפערַאפ טָאה רע ואוו ,58 רעד
 רע ;ןטעּברַא עלעניגירָא ייר | עֶצנַאגַא
 עשירָאטסיה טכעלטנפערַאּפ ךיוא טָאה
 דנורג ןפיוא בור סָאד ,סעיפַארגָאנָאמ

 ,דנַא .א ,116060:44106 ןיא ,ןטפירשטייצ

 :עגװ רעד ןיא לײטנָא ןטנעָאנ ַא ןעמונעג
 ןּבעגעגסױרַא) 'קלָאפ ןשידיי ןופ עטכיש
 . ןיא ןוא ,(עװקסָאמ ,ווזַתִמ ג"פ ןופ שיסור ןיא
 רעד רעּביא סעיפַארגָאנָאמ ץוחַא ,81 ,ּב

 עטכישעג רעלַאיצָאס ןֹוא רעשיטילָאּפ
 רעּביא ,עטיל ןוא ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ
 . ךיוא ,גגוגעוװַאּב רעשיטסיקנַארּפ רעד
 רַאפ עיפַארגָאילּביּב יד טלעטשעגפיונוצ
 ןלוּפ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד
 2ָאק ןופ דילגטימ ַא ןעועג .עטיל ןוא
 :יפַארגָאנטעשירָאטסיה רעד ןופ טעטימ
 סעיצקעל טנעײלעג ,טפַאשלעזעג רעש
 קיטסילַאטנעירָא רַאפ ןסרוק יד ףוא

 ךָאנ ,ּב"טּפ ןיא גרוּבצניג .ד ןָארַאּב ןופ
 ,ןילרעּב ןיא טצעזַאּב ךיז .המחלמ רעד

 רַאטערקעס סלַא קיטעט זיא רע ואוו
 עשטייד יד ןופ ןייארַאפסּפליה םעד ןופ

 ג"פ םעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ,ןדייו
 .,"ןומרח רוטַארעטיל ןוא טסנוק רַאפ
 ןיא רעכיּב עקיגייא ץוחַא טָאה רעכלעוו
 שיסור ןוא שילגנע ,שִיערּבעה ,שידיי
 טסנוק רַאפ טפירשטייצ ַא ןּבעגעגסױרַא
 ןיא --"םיורגלימ? ט"א רוטַארעטיל ןוא
 ןופ ,(שיערּבעה ןיא---"ןומרח ןוא) שידיי
 1922--  ןופ ךשמ ןיא ןענייז סע רעכלעוו
 - טַאמרָאפ ןיא ,212 ז"ז ,ה"ה 6 סױרַא 4
 2ליֵּב 120 טימ ןטפירשטייצ:טסנוק יד ןופ

 ?כערּפ יד ,ןּברַאפ ןיא 36 יז ןופ ,רעד
 רעד עגונּב שידיי ןיא עּבַאגסױא עטסקיט
 =ער יד) .גנוריפסיוא רעשינכעט:טסנוק
 - . ,"ג"פ:ןומרח םעד ןיא טסנוק רַאפ ןירָאטקַאד
 ןיא טָאה ,ןייטשגרעּבפװ לחר ,יורפ ןייז
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 ?קיטרַא ייר ַא טכעלטנפערַאפ "םיורגלימז
 טסנוק עיינ יד, יװ ,טסנוק רעּביא ןעל
 רעדװ ,"ןַאמרעּביל סקַאמח .,"רימ ןוא
 רעדע ,"טסנוקכוּב רעד ןיא וויטָאמרעיױט
 ,"טסנוק רעשידיי רעד ןיא רעגניווצַאּב?ּבייל
 יןעט טילָאּפיהז ,"ןייטשנעצילג לאונמעק
 ַא ןּבױשעגנָא ךיוא טָאה יז .דנַא .א
 רעלָאמ ַא ,םייח ןבא ףסויז עיפַארגָאנָאמ

 ?ָארּפער 16 טימ ,טרעדנוהרָאי ןט:15 ןופ
 םוּב ןיא .(ןענישרע טינ ךָאנ-- ?סעיצקוד
 :ןּבעגעגסױרַא ,װ טָאה שידיי ןיא םרָאפ
 טימ --- תונורכז סרעװָאכעלַאּב רעּבײ
 ללּכ "ןעגנורעלקרעד ןוא ריפנײרַא
 עכלעוו ,(149 ז"ז ,1922 ,ןילרעּב טגײפ -

 ?כישעג רעד רַאפ טרעוו ןסיורג ַא ןּבָאה
 ?ידייט ;ה"רי 6111 ןיא ןדיי יד ןופ עט
 :לִל ןיא ןוא ןליוּפ ןיא ןכעצ?הכאלמ-לעב עש
 ז"ז ,1922 ,ןילרעּב ,"קעטָאילּביּב:ללּכז) "עט
 רעשירָאטסיה רעד ןיא לײטנָאןַא טמענ ,0
 ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי םעד ןופ עיצקעס
 וי -  ,טוטיטסניאי

 יי .ש ,3
 ---1886 1||) .ּב קֵעדַאלװ !
 ,ינרַאשט ןמחנ:ךורּב ןופ םינָאדװעסּפ
 :ןרּב ַא ,דנַאלסורסיײװ ,רָאקוד ןיא ,ּבעג
 ,רדח ןיא טגרעלעג ,רעגינ .ש ןופ רעד
 / ןַאד ,הבישי ןיא|

 ךיז ןרעטסקע סלַא
 =לֵא 'וצ ןעמונעג

 ליב .רעניימעג
 ןופ ּבײהנָא ,גנוד
 ןיא טרעדנוהרָאי !

 :ַאטשעגוצ קסנימ
 :ַאר רעד ֹוצ ןענ

 : .יטסינויצ = לַאקיד |

 רעּבירַא ןכיגניא רעּבָא ,גנוטכיר רעש
 ?דער סלַא טנבייצעגסיוא ךיז ,"דנוּב? םוצ

 ?ייא ןסעזעג ןוא טױיטסערַא ן;װעג ,רענ
 עשיטסילַאנרושז ,עמרוט ןיא לָאמ עקינ |

 א140814 /140- ןיא ןּבױהעגנָא טייקיטעט

 :ט00 קערַאלװ -- רעצינשיוו

 'רעגליוו יד ןיא = שידיי ןיא ,1902 עסאדצו

 טָאה-- ,1905 ,ייגנוטייצסקלָאפ? ,"רעקעוו}
 עלַא ןיא טקילײטַאּב ךיז רעטעּפש רע
 "טריטקַאדער ןיײלַא ,שדנוּבז ןופ ןּבַאגסױא-

 .,תוכרּב עינַאּב פ"א ,ענליוו ןיא ה"מז עקינייא
 =ַאּבמֹוא ,ץרַאװש .ּב ,רענליוו יעסיָאמ

 ןּבירשעג ,טקידענעּב ןמחנ ,רעטנַאק

 ,ו"וַאא סעיזנעצער ,ןעלקיטרַא ,ןציקס
 רעדװ ,"טייצ עיינע ּב"מז יד ןיא א'צ
 קעװַא--1910 ,דנַא .א ,1908 ,"תּבש ףיוא גָאט

 .שסיוא סלַא טָאה רע ןאוו ,עקירעמַא ןייק '

 רעשידי רעד;מ) רענדער  רעטנכייצעג

 =עגנַא ַא ןליּפש וצ ןּביױהעגנָא ("לַאסַאל
 / ףעּברַא רעשידיי רעד ןיא עלַאר ענלעז

 ָאס רעד ןיא ךיוא ןוא גנו:עװַאּב:רעט
 רע רעכלעוו ןופ ,ײטרַאּפ ױעשיטסילַאיצ
 סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא 1917 זיא
 ַא ,טַארטָאטש רעקרָאייוינ ןופ דילגטימ
 =וצ רעדא ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש
 עשיטילַאּפ טכעלטנפערַאּפ ואוו ,"טפנוק
 ןיא ןעמעָאּפ ,סעיזנעצער ,ןעלקיטרַא
 =ַאקירעמַא רעד ןופ טפיוהרעד) עזָארּפ

 ליּפש עשירָאטסיה ַא ךיוא ,(ר טַאנ רענ
 "וניּבר השמח ט"א רעדליּב ףניפ ןיא
 +סטפעשעג--ןרָאי עטצעל יד ,(א1 ,1920)
 +ײטַאּב ,"סטרעוורָאפװ ןופ רעטלַאװרַאפ
 .םעד ןופ ןַאגרָא םעד ןיא ךיוא ךיז טקיל
 רעדח דנַאּברַאפ ןשיטסילַאלצָאס ןשידיי

 עּפָארײא?ברעמ טכוזַאּב 1924 ."רעקעוו
 יב עיצקַאדער ןייז רעטנוא--.ןליוּפ ןוא
 ןופ טּפַאשרעטעּברַאטימ רעטנעָאנ רעד
 סױרַא זיא שטיוװַאס ןָאעל ןוא רעּפעט ,ק
 ט"א ּפמַאק ןלַאיצָאס ןופ עיגָאלָאטנַא ַא
 ךוצַאי/ ץרַאה ןופ שינעפיט רעד ןופז
 'ןוא רעלימ ג"פ) "ףּפמַאק ןוא ןעדייל ןופ
 ,546 ן"ז ,ּב 2 ןיא ,1917 ,י"נ ,ןַאמלליה
 -=ער ןוא ןיקסַאר ,ס ןופ ןעגנונעכייצ טימ
 - ;(ןרוטּפלוקס ןוא רעדליּב ןופ סעיצקודָארּפ
 םעד ןופ לייט ַא ןיירַא טייג ךוּב םעד ןיא
 ציגָאלָאטנַא סרעלקניס ןופ לַאירעטַאמ
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 ;יסֹור רעד ןופ ןטנעמגַארפ ענעּבעגעג
 ?ָצה ןוא רעשיזיוצנַארפ ,רעשטייד .,רעש
 סרעדנוזַאּב ןוא רוטַארעטיל רעשִיערּב-

 ;ציטָאנ עצרוק טימ ,רעשידיי רעד ןופ
 רעלעטשטפירש עטריטיצ יד ןגעוו ךעל

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ ןוא |

 --1885 םורַא) סקַאמ רעּבעװ
 ןגיוצרעד ,דנַאלסור ןיא .ּבעג (

 | טרידוטש ,י"נ ןיא ףיוא זייוודניק ןופ
 .ָאמ סלַא ,זירַאּפ ןוא י"נ ןיא ײרעלָאמ
 וצ ןטכיזניה ךס ַא ןיא קידנרעהעג רעל
 ןיא ,ָאסַאקיּפ ןוא סיטַאמ ןופ לוש רגד
 ןּבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןעוועג רע

 :סקע יד עקירעפַא ןייק טכַארּבעגנײרַא |
 ףעשיטסַאלּפ רעד ןיא ןעגנוטכיר עטסמערטי
 גואוו רעד טימ סיוא ךיז טנכייצ ,טסנוק
 רעכייר רעד ןוא גנוטלַאטשעג רעכעלרעד
 ענייז ןיא ןרילָאק יד ןופ עינָאמרַאה
 ןלעניגירָא םעד טימ ךיוא יװ ,רעדליּב
 ןייר וצ גנוגיינ רעקרַאטש ַא טימ ,ליטס
 ןבירשעג ךיוא טָאה ,םזיציטסימ ןשידיי
 ;ָאמ יד רעּביא ןעייסע שילגנע ןיא
 ,טסנק רעד ןיא ןעגנומערטש ענרעד
 ןופ ןגיוצעגוצ ,רעדיל עשיטסיּבוק ךיוא
 ;לֹוק רעשידיי רעד וצ  ווָאטַאנגיא דוד
 ב"מז יד ןיא טכעלטנפערַאפ ,הביבס:רוט
 סעיצקודָארּפער עוו ןוא /1 ןעטפירשח
 ,ןרוטּפלוקס ןוא ןטינשצלָאה ענייז ןופ
 רעשיטסַאלּפ ןגעוו ,ןכַאז ןגעוו) ןעייסע
 ןעיירפ ןיא רעדיל ןעלקיצ ןוא (טסנוק
 | ,זרעפ

 רעסיורג רעד .װ סקאמ, ,יװַאקרַאה ַאנימ
 .עטשסיוא-רעדליּב ןייז וצ --- רעלטסניק רעשידויי
 ןיא ,'י'נ ,עירעלאג ססָאר טנָאמ ןיא גנול
 | ,3 10/אדז ןוֿפ .?טייהיירפ ,.

 (1907---1859 רדא 'ה) לכימ רעּבעוו
 ,טנגעג רעװעשרַאװ ,עקרָאװ ןיא .ּבעג
 רע טָאה ,גנויצרעד עשידיסח ַא ןעמוקַאּב
 טימ טריסערעטניארַאֿפ רעטעּפש ךיז

 1002 ףָארדנעװ -- רענעװ -- קעדַאלװ

 :טסּבלעז ךרוד ןוא םידומיל עכעלטלעוו
 :ןסיװרוטַאנ טימ טנעקַאּב ךיז גנודליּב
 ןּבעגעגּכָא 1880 .ןכַארּפש טימ ןוא טּפַאש
 ןיא טריטויּבעד רע טָאה ,רענלעז ַא רַאפ
 ,"אבצ אובצלא לקיטרַא ןטימ "ץילמהז
 נָא ןיא ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 3
 לוש ַא ןיא רערעל סלַא ןרָאװעג ןעמונעג !

 ןײרַא 1886 ,ענימג רעשידיי רעד ןופ
 ןוֿפ רעטעּבױַאטימ רעקידנעטש סלַא
 :ופָאּפ ייר רעצנַאג ַא ץֹוחַא ,"הֹריִפְצהח
 - ןיא ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטּפַאשנסיװרעל
 טכעלטנפערַאפ ,וװ טָאה ,דנַא ,א "ףיסאהח
 ײחװ יו ,קרעװ עקינייא שִיערּבעה ןיא
 .כָאנ ךעלטּפַאשגסיװרוטַאנ) זאּבה םלוע
 :ײנ יד ןופ סעירָאעט יד יּפ;לע ןזיװעג
 תארמח ,(1889 ,עשרַאװ ;ןפָאסָאליג עטס
 ,(1898 ;עימָאנָארטסַא ערעלוּפָאּפ) ?םימשה
 תישארּב:ישעמ יד ןגעוו) "םלוע ימדקמז
 / ףרעלופָאּפ ענייז ,(1899 ;דרע רעד ןופ
 שידיי ןיא ןעלקיטרַא עכעלטּפַאשנסיװרוטַאנ
 ,ידויא ,"דגיירפזיוהש ןיא טקורדעג ךיז ןּבָאה
 ;םוּב ןיא ןוא וװ"זַאא "עילימַאּפ עשידויח
 - װױעטיײּברַא:דלעפ רעשידוי רעד? : םרָאפ
 ןופ ףוס ַאװ ,(156 ז"ז ,1891 ,עשרַאװ)
 גָאנָארטסַא ערעלוּפָאּפ ַא -- "טלעוו רעד
 טייהנגעלעג רעד ייּב ןּבירשעגנָא ,עימ
 :ןוא םעד ןגעוו תואיבנ סּבלַאֿפ ר"ד ןופ

 / ,1895 ,עשרַאװ) טלעוװ רעד ןופ גנַאגרעט
 שָשִג יד/ ט"א עּבאגסיוא ע022 ;130 זיז |

 / רעד, ,(1914 ,"טלעו רעד ןופ עסינמייה
 רעטומ עדעי ריפ, ,(1895) "רָאטקָאדזיוה
 ייר ַא ,ןעהיצרע וצ רעדניק הצע עטוג
 ,די:בתּכ ןיא ,וװ ןופ ןּבילּבעג ןענייז קרעו

 / ץשירוי  ןיא ,רמּתיּב ;/ ,20 1 ןורּכז רפס;
 | יי .|| ,ײקעטָאילּביּב

 -- 1809 5װ) .ו ףָארדנעװ
 . ןמלז ןופ םינָאדװעסּפ (

 ,קצולס ןיא בענג .יקסווָארדנעוו
 .ַא ןופ עילימַאּפ רעד ןיא ,.ּבוג רעקסנימ
 ,ןוא ררח ןיא טנרעלעג רָאי 13 זיּב .טחוש
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 פה סרערעל 1 עטַאוװירּפ יב ןוא הבישי

 ןיק קידנּבָאה טינ ,שיסור ןוא שיער

 יל עשידיי יד וצ טינ קשח ןקירעּביא

 ּפָא ךיז .,עניימעגלַא יד וצ טינ םידומ

 .* טּפױהרעד ןּבעגעג |
 - *בעה ןענעייל טימ

 עשידי ,עשִיער / |
 יב עשיסור ןיא |

 ןיאפעגכרוד ,רעכ

 - ?ןרעטסקע יד ייּב

 . 18 וצ ,סנעמַאזקע

 ןייק ץקעװַא רָאי !
 טעּברַאעג - .ודָאל

 .רַאפ טנרעלעג ךיז ,קירּבַאפ-רעכיט ַא ןיא

 .רעדיל ןּביירש טווּורּפעג ,רָאטקָאדנָאצ ַא

 ןיא טכעלטנפערַאפ 1900 ,תוישעמ ןוא
  =ַעג-שידיי ןופ ווירּב רָאּפַא "דוי םעד;

 ןכיגניא ,זדָאל ןיא ןּבעל ןכעלטפַאשלעז

 ַא ןעוועג ,דנַאלגנע ןייק קעװַא רעּבָא
 ןיא טעּברַאעג ,ףישנסקָא ןַא ףיוא תּהשִמי

 רעד ןיא ,רעסַאװ:עדָאס ןופ לקירּבַאפ ַא

 שילגנע טנרעלעג קיסיילפ טייצ רעיירפ

 רעשילגנע רעד טימ טנעקַאּב ךיז ןוא

 דנַאלגנע רעּביא טלדעּפעג ,רוטַארעטיל

 ַאּב ךיז ןַאד ,ןטָאנ טימ דנַאלטָאש ןוא

 רעשידיא רעדז רַאפ ,ױגזַאלג ןיא טצעז

 -(* םײהנעּפָא רעסיוועג ַא סָאװ ,שגנוטייצ

 =דנוש ןופ רעסַאפרַאפ ןוא רעלדנעהכוּב ַא

 ןעשידיאז רענָאדנַאל .ןרַאפ ןענַאמָאר
 ,ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא טָאה ,"סערּפסקע

 +גָאט סלַא ךָאנרעד ,ךעלטנכעוו טשרעוצ |

 ,גנולייצרעד עסיורג ַא ןּבירשעג ,טַאלּב

 :נוּבעלרעּביא יד טרעדלישעג טָאה סָאװ

 ןא ןעוװעג זיא- םײהנעּפָא רעקיזָאד רעד *

 יליּבעג א רעײז ,טײקכעלנעזרעּפ עשילרעטסיוא

 ןופ רעגעלראפ לקיטש 8 ךיוא ןעװעג ,רעטעד

 ךוּב א ןּבירשעג ןײלַא וליפא ןוא רעכיּב עשילגנע |

 ענַײז ןופ .םזירעמסעמ .ארעּביא שילגנע ןיא =

 ָאיצַאנ א טימ ןעגנורדעגכרוד ,ןענַאמָאר עשידיי

 םשור ןרעדנוזַאּב א טָאה ,ץנעדנעט רעשיטסילַאנ

 ,"דמושמ רעד, טכאמעג רעזעלסגנוטייצ יד ףיוא

 | ףארדנעװ

 יש .א .פ"י רעקרָאי |
 ,ןעגנוקיטפעשַאּב ריש ַא ןָא

1004 

 'צנייז ןיא ןַאמנגנוי ןשידייַא ןופ ןעג

 רעטיײרּב רעד רעּביא ןעגנורעדנַאװ

 ןוא דמערפ ךיז טליפ רע ואוו ,טלעוו
 .ןַאד .הביבס רעשידיי ַא ךָאנ טקנעּב

 .טנעָאנ ךיז ואוו ,ןָאדנַאל ןייק קעװַא .|
 ןוא רעקָאר ףלָאדור טימ טעדניײרּפַאּב |

 .ףרַאװ ענייז ןיא ןעגנולייצרעד טקורדעג | = |
 ךיוא ,"לַאנימרעשזח ןוא "דניירפ רעטייּב |
 . טַאלּבנכָאװ ןשיטסינויצ:ילעוּפ םעד ןיא |

 =סָארג ןופ ר"א (?) "רערעדנַאװ רעדז !

 =ויג רעד ןיא ןוא ,רמרמ .ק ןוא ןַאמ
 ןופ ןגיוצעג הנויח|

  =עגנָא
 =ךומלּת ַא ןיא רערעל ַא ןופ ןּביױה
 ַא ןופ ,ןָאדנַאל רעּביא דיג ַא זיּב הרוּת
 ןַא ףיוא רַאציײװש ַא זיּב רַאקעטָאילּביּב
 יד רעּביא רעלדעּפ ַא ןופ ,גנולעטשסיוא

 - .יירעקורד ַא ןיא רעצעז ַא זיּב רעפרעד
 םעד ייּב טייצ עסיוועג ַא טעּברַאעג 1904
 ,קרעװ סיָאטסלָאט וועל ןופ רעּבעגסױרַא/
 ?טסײרק ןיא װַאקטרעשט ירָאגירג
 =מוא ןעמוקעג 1905 ינוי ןיא ,שטרעשט

 ןּבילּברֲאפ ואוו ,עװקסָאמ ןייק לַאגעל
 . =געיצ ,דנַאטשּפױא ןטנּפָאװַאּב ןכָאנ זיּב
 ןַאד ,סעיצקעל עשילגנע ןופ הנויח .קיד
 יד טזיירעגכרוד .,,עקירעמַא ןייק קעװַא
 ,טירּב רעד ןוא גנעל רעד ןיא ןטַאטש
 ,תוכאלמ ײלרעלּכ טימ ךיז קידנעמענרַאפ
 / +רַאטימ סלַא י'נ ןיא טצעזַאּב ךיז ןַאד
 ןוא "לַאנרושז ןעגרָאמ; ןופ רעטעּב
 שב קיטייצכיילג - ,"רענַאקירעמַא םעדח

 1908 ּבײהנָא י,ש .א ,פײ רעד רַאפ ןּבירש

 :ַאק טלַא ןײטשריּפַאס ,י ןופ טקישעג

 טָאטשנָא דנַאלסור ןייק טנעדנַאּפסער
 ,ץנַארק פיליפ םעגעמוקעגקירוצ םעדי

 -רעטעּברַאטימ סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא

 "טַאלּבעגַאט סעשידיא? ןוא "טנייהא ןופ

 .+רַאװ ןיא טניואוועג 1915 ינוי זיּב ןוא

 גנולײטּפָא יד טריפעג "טנייה} ןיא ,עש

 : דעג /"ךילטדעטש ןוא טדעטש עשידיא;ה
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 ,"ךָאװ רעד רַאפ, ןָאטעילעפ םעד ןּבירש
 ,ןעגנולייצרעד ןוא ןענָאטעילעּפ עניילק
 :רע סָאד טרידנָאּפסערָאק קיטייצ כיילג

 ןוא ?לַאנרװשז ןעגרָאמ/ ןיא רָאי עטש
 עמַאס ויּב ןוא "רענאקירעמַא םעדוי
 רעד ןוא ".ש .א ,פ/ רעד ןיא המחלמ
 טקילײטַאּב ךיוא ךיז }"טייצ/ רענָאדנַאל
 סעצרּפ ,ל .י ןיא ןעגנולייצרעד טימ
 ןיא ,"שידויז ןוא "טפירשנעכָאו עשידוי
 ,דנַא .א רעטעלב-בוט*םוי ענעדיישרַאפ

 עג ,עשרַאװ טזָאלרַאפ 1915 ינוי .גסיוא
 קיטכעמלוּפַאּב סלַא עװקסָאמ ןיא טעּברַא
 - ןופ יד רַאפ טעטימָאקסּפליה םעד ןופ רעט
 ןעמונעג ,ןדיי עטקילגמוארַאפ המחלמ רעד
 ,"הלּכשה יציפמ הרבחז ןיא לײטנָא ןַא ךיוא
 :יכַארגַאנטעשירָאטסיה רעשידיי ,"עזָאװ
 רָאי 3 יד רַאפ ןוא טפַאשלעזעג רעש
 ןפיוא טעּברַא רעטגנערטשעגנַא רעד ןופ
 :ץפ רָאּפ ַא זיולּב טכעלטנפערַאפ טנָארּפ
 ןופ ןּבעגעגסױרַא ,ה"ה יד ןיא ןענָאטעיל
 גָאט ,רעדַארגָארטעּפז ןיא ןוא ,א"קי רעד
 ?1ייא עיצולָאװער:ץרעמ רעד ךָאנ ,"טַאלּב
 :עּברַאטימ רעלענָאיצקַאדער סלַא ןדַאלעג
  +ידי רעד ןופ גנוטייצ רעד ןופ רטִט
 -ַא סָאװ ,ּב"טּפ ןיא ײטרַאּפ:סקלַאפ רעש
 ןעניניירק ,מ טימ ןטסיסנַאניפ עּפורג
 סלַא ןעניקצעלק .ּב טימ ןוא שארּב
 ; ןּבעגסױרַא טלָאזעג ןּבָאה רעטלַאװרַאפ =
 ?צַאל) רעטעּברַאטימ עלַא ןּבָאה םישדח 4

 ,ש ,ןיקיורפע ,רעגינ .ש ,ידלָאטרעּכיק
 - קיסעמלגער (,דנַא .א ףיטש .נ ,דלעפנעזָאר
 :יקולח ּבילוצ רעּבָא ,טלַאהעג ןעמוקַאּב
 גנוטייצ יד זיא עיצקַאדער רעד ןיא תועד
 רעמונ רעטשרע רעד םֹגה ,סױרַא טינ
 ,קיטרַאפ ןעוועג ןיוש יא

 23 א טכַאמעג 'ָאּפָאקעיז ןופ תוחילש
 ןוא לַארוא רעציא העיסנ עקידמישדח
 יד ןופ עגַאל יד ןשרָאפוצסױא  ריּביס
 טּפעלשרַאפ ןענייז סָאװ ,ןדיי עשיצילַאג
 סלַא ײמרַא רעשירַאצ רעד ןופ ןרָאװעג

 ,"גָאט/ ןיא -

 ןיא ןַאד

 -ָאװער-רעּבָאטקָא רעד ךָאנ ,?ןענַאיּפשא
 קסטוקריא ןופ טרעקעגקירוצ ךיז עיצול
 ןיא רעטמַאַאּב ןעועג ,עװקסָאמ ןייק
 ןוא "ןדנימצַאנא יד רַאפ טַאירַאסימָאק
 :ײטּפָא רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעטעּפש
 ןיא רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רַאפ גנול

 - ,עיצַאקינומָאק רַאפ טַאירַאסימָאק םעד

 ?רַאּפ טימ קידנקיטפעשַאּב ךיז טּפיוהרעד
 ?רַא רעלענַאיצקַאדער ןוא רעשירעגעל |

 ןיא .טקילײטַאּב ךיז קיטייצכיילג ,טעּב

 טּפיױהרעד ,ןעגנוטייצ עשיסור  עקינייא

 1922 טניז .סאסגסאפטססאהה ,//0388 ןיֵא

 ןיא טעּברַאטימ עקידנעטש ןייז טײנַאּצ
 .?סערָאק קידנקורד ,עסערּפ רעשידיי רעד

 ןוא םענײמעגלַא ןופ רעדליּב ןוא ןצנעדנָאּפ
 טשרעוצ דנַאּברַאפנטַאר ןיא ןּבעל ןשידיי

 =עשרַאװ ןוא ?טייצז רענָאדנַאל ,"סטרעוו
 =עגסױרַא םרָאפכֹוּב ןיא--,'טנעמָאמ? רעוו

 "ןעגנולהעצרע ןוא ןעקסערָאמוהװ :ןּבעג

 ,(144 ז"ז ,1911 ,עשרָאװ ,ןימיש .ּב ג"פ)

 +ישזָאװַארּפ+ ט"א ןעגנולייצרעד .ּב ייווצ
 ואוו ,(1912 ,"הידוהיא ג"פו ?ָאװטסלעט
 םרָאפ רעשיטסירָאמוה ַא ןיא ןרעו סע
 ןּבָאה ןדיי יד סָאװ ,תורצ יד טרעדלישעג
 םעד ץוחמ טכערניואוו ןופ ןטילעגסיוא ךיז
 ןוא ,דנַאלסור ןשִירַאצ ןיא םֹוחֹּת ןשידיי
 רעטיירּב רעדא ט"א ןעגנולייצרעד ,ּב 2

 ?הערט ךרוד רעטכעלעגח ןוא ."לעכיימש

 רעד גנולמַאז ַא }(1914 ,ג"פ ,זרעד) ןער

 ג"פ) "טיונ ןוא טעּברַאװ ט"א ןעגנולייצ
 =יבייא ,(78 ז"ז ,1919 ,עװקסַאמ ,"ןּבעלא

 =ָאמוה ןוא ןעגנולייצרעד ענייז ןופ עק
 ןרָאװעג טצעזעגרעּביא ןענייז סעקסער
 .ףיוא ,שילגנע ןוא שטייד ,שיסור ןיא
 - 08800אע162180180 ;ןּבַאגסיוא עדנוזַאּב ןיא

 ךעלכיּב עניילק ןיא ןוא (?"הידוהיז ג"פ)

 =וָאנוּברַאג ןופ עּבַאגסיוא:סקלָאפ רעד ןיא
 .00/404 ת םצץתה8804, םס3מ----ווָאדַאסָאּפ |

 .דנַא .א אסקאעהפמתג, 51208084 גאעהסתמ

 | ?רַאפ/ ןיא ךַאנרעד ןוא ,י"

 "יש
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 ?מָאס ,ףָארד .נ .וװ :ןעמינָאדװעס9ּפ ענייז
 סָאמ ַא ,ןילָאװ ,ד ,ןיקסָאמ .ד  ,ידָאּב
 ,("גָאטװ ןיא) רעטכַאּבָאַאּב ַא ןוא רעװק
 .ינָא ,ןיּביל ,("טנייהח ןיא) רערעדנַאװַא

 --?1895 ןגע) לעשַאר יקסנירפעוו |
 ,וװָאקנַאװיא ןיא ,ּבעג (

 סרעטומ ןופ עדייז ריא .ּבֹוג רעוועיק
 רעד ,רפוס ַא ןעוועג זיא ,יקסניהַארּב ,דצ

 ,רעלדנעה ַא .רעטָאפ |

 1906 .וועיק ןיא לוש רעשידיי:שיסור ַא
 :ַאּב ךיוא ואוו ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 תעּפשה רעד רעטנוא ,לושטנוװָא ןַא .טכוז

 :עגנָא םיריש סדלעפנעזָאר סירָאמ  ןופ -
 ,רָאא 5 וצ רעדיל ןּביירש וצ ןּביױה

 רעדא ןיא 1918 טניז יז טכעלטנפערַאפ
 ,"ןעטפירשח ,"עױלָאּפװ .,"טלעוו רעיינ
 יש ,א ,פע ,"סטרעוװרַָאפז ,"ךיז ןיאה

 .לשַאר:לשַאר ּפ"א ךיוא ,"טייהיירפא ןוא
 --1843 תבט ּביי) ךלמילא רעלטקעוו
 ,זיירק רעטלַאּב ,רעזָאוװירק ןיא .ּבעג (0
 טמַאטשעג דצ סרעטָאפ ןופ .,עילָאדָאּפ

 רעדורּב םעד ,רעוועטיק ןֹושרג 'ר ןופ
 רעד םיא זיא רָאי 12 וצ ,ּבייו טט"שעּב ןופ
 ןגיוצרעד זיא רע ןוא ןּברָאטשעג רעטָאפ
 ןַא ,רעטעפ ַא יג ןַאמוא ןיא ןרָאװעג
 יוליע ןַא רַאפ טמׁשעג ,ךמלמ ןעמערָא
 רָאי 17 וצ ,םיקסוּפ ןיא ןוא ס"ש ןיא
 :יטח:גנערטש יד רעּבָא ,טַאהעג הנותח
 םיא ,טקירדעג םיא טָאה הביבס עשיד
 ,גנודליּב וצ ןוא הלּכשה וצ ןגיוצעג טָאה
 ןוא ,ןכַארּפש וצ ןוא קיטַאמעטַאמ וצ

 ןיק קעװַא רע זיא רעקירעי;22 סלַא
 יקסמינָאלס גילעזםייח ואוו ,רימָאטישז|

 :ַאר רעד ןופ רַאטקעּפסניא ןעוועג זיא
 טָאה עילימַאפ יד רעּבָא ,לוש:רעניּב
 :וצקירוצ ןעגנואווצעג "סורוקיּפאז םעד
 ,םײהַא ךיז ןרעק
 זיִּב ןּבילּבעג ויא רע ואוו ,סעדָא ןייק
 רע סָאװ ,טײצ רעד ץֹוחַא ,טיוט ןייז

 רעלסקעוו = יקסגיר זּפעו --- ףָארדנעװ

 .,בצק ַא ךָאנרעד
 .ןיא ןַאד ,רדח ןיא רָאי 9 זיּב טנרעלעג

 ,"םדא  ינּב יד נוא ןהָאה|

 .ץעװַא רע זיא ןַאד
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 ,ןוז ןייז ייּב זירַאּפ ןיא טכַארּברַאפ טָאה
 - ?דערֹועּב גָאלָאירעטקַאּב ןטסואווַאּב םעד
 . צָאנַא ךיז טכַאמעג ימענ שיא ּפ'א--,ָאק
 רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןיא ןעמ
 .רעּפמעק ןוא טסיליטס רעדנצנעלג סלַא
 ?לריטַאס ןּבירשעג ,"ןושלה תרהטח רַאפ
 ַאֹּב ךיז ,ןעלקיטרַא עשיטירק ןוא עש
 ,"רוא רקוּבהא ,"הריפצהח ןיא טקילײט

 ?עגנָא שידיי ,דנַא .א "ףיסאהח ,"למרּכהװ
 .ף"א "רשבמ לוקח ןיא ןּביירש ֹוצ ןּביוה
 .?רַאפ טנעַאג ןעוועג ,ןָאטנילעּב .מ .א ןופ
 ' ,רענרעל ,י .י ןופ זיירק םעד טי ןדנוּב -

 .טקילײטַאּב וויטקַא ךיז ןוא יקצעניל י ,י
 --רעקעוװ רעניילק רעדח ןּבַאגסיױא יד ןיא
 לעקיטרַא ענעדעישרעפ ןופ גנולמַאזַא
 - =סעדא ןופ ןעּבעגעגסיױרעה עטכידעג נוא
 ?ןושל ןעשידוי ם'נופ דניירפ עטוג ר'אס
 :ידוי עגיילק ידח ,(64 ז"ז ,1800 ,סעדָא)
 - ?בידעג ןופ גנולממַאז ַא --קעטָאילּביּב עש

 / בוא ןעגנולהָאצרע ,סנָאטעילעּפ ,עט
 / ןיא ןעינָאלָאק עשידוי יד ןופ תועידי

 רעד ןופ ןעּבעגעגסיורעה) "לארשי ץרא
 ,1889 ,"אססעדָא ןיא קעטָאילּביּב רעשידוי
 ,ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאּפ ואוו ,(32 זיז-
 ַאנָאיצַאנ ןשידיי ןרַאפ קידנטערטסױרַא
 - ןשידיי ןופ עגַאל יד קידנרירַאּב ןוא טזיל
 שרעקעװ רעשידוי רעדח בימז ןיא ,קלָאפ
 ?רַאפ יקצינבַאר ןוא םולּבנעיליל ןופ ר"א
 ןיא ןעגנומערטש עשירָאטַאלימיסַא יד - געק לקיטרַא ןטירָאגעלַא ןא טכעלטנפע
 רעדװ ט"א ץנעגילעטניא רעשידיײ רעד

 גנוָיצַאּב ןייז
 טָאה רע ךַארּפש רעכלעוו ןיא ,שידיי וצ
 זיא ,ליטס ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז
 םוש ןָא ,עשיליּכשמ ןייר ַא ןעוועג רעּבָא
 וצ זיא'ס יו ,טפנוקוצ ריא ןיא ןּביױלג

 דובּכל טעקנַאּב ןפיוא עדער ןייז ןופ ןעז
 םעדװ ןיא טכעלטנפערַאפ) רָאטקעּפס .מ
 ןרָאי עטצעל יד ןיא .("רעקעוו םעניילק
 ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה ןּבעל ןַײז ןופ
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 ;עגסױרַא ןוא ךנּת ןופ ןעגנושרָאּפ טימ
 םעד ףיוא ךעלמירפס עניילק ייווצ ןּבעג
 | .,טיּבעג

 ?טײצ ;ש/ ,6) 1640 ז"ז ,ןורּכז רפס
 | ,"רפס תירק, ,ןיל'

 (1918 -- 1876) םקַאב רעלסקעוו
 ןופ ןרָאי רעק:90 יד ןיא .סַאי ןיא .ּבעג
 עינעמור ןיא ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןקירָאֿפ
 עשיטסילַאיצַאס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
 :יצנייא רעד ןעוועג רע זיא ,גנוגעװַאּב
 :ער טסילַאיצָאס סלַא טָאה רעכלעוו ,רעק
 ןוא עגַארּפ רעשידיי רעד ףיוא טריגַא
 ןשירָאטַאלימיסַא םעד ןופ טינ אקווד
 -ןרעג:ױזַא עשידיי יד ןופ טקנוּפדנַאטש
 טימ ןעמַאװצ ,ןטילָאּפָאמסַאק ענעפ
 ווּורְּפַא טכַאמעג .וװ טָאה חקור רזעילא
 :ערּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי ַא ןפַאש וצ
 :עג לײטנָא ןייז ייּב ןיא 1896 ןוא עס
 .ילַאיצָאס עטשרע יד ןרָאװעג טעדנירג
 ,שידיי ףיוא עינעמור ןיא גנוטייצ עשיטס
 רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא ,"רעקעו רעדח
 זַאנימולא עּפורג רעשיטַארקָאמעדלַאיצָאס
 ר"ד ,רעטרהעלעג .ר"ד טימ סַאי ןיא
 :לעה .ז ןוא סרעטעגרַאטימ סלַא ַאקנַאטס
 .רָאטקַאדער ןטלעטשעגנָא סלַא ןַאמ
 ךיוא ןּבעגעגסױרַא .וװ טָאה קיטייצכיילג
 ,(.טזמותג טפירשנכָאװיײװצ עשינעמורַא
 יס .עגַארפ רעשידיי רעד טעמדיוועג
 יד ןיא ייס ןעלקיטרַא עשידיי ענייז ןיא
 :יױרג ַא ןזיװעגסױרַא רע טָאה עשינעמור
 :ָארבָאד ָאערעג ךָאנ ןוא עיצידורע עס
 :יטערָאעט ןטשרע םעד ,(ץ"ּכ) ונַאעשז
 םויסקרַאמ ןופ רעטײרּפשרַאפ ןוא רעק
 טנכערעג ךיז .װ טָאה ,עינעמור ןיא
 ןיא טסילַאיצָאס ןטסטעדליּבעג םעד רַאּפ
 ןיא טנװַאהַאּב קרַאטש וצ טינ .עינעמור

 ךָאד רע טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד |
 טייצ ַא ןיא ,שידיי ןייר ץנַאגַא ןּבירשעג
 - ןיא טרָאװ עשידיי עטקורדעג סָאד ןעוו
 טשירעמשטיידרַאפ ןעוועג ויא עינעגור

 1010 רעלסקעוו

 :שיליּכשמ ,שיגויצ:יבבוח ןוא ליטס ןיא
 שיטילָאּפ?-שילהק רעדָא שירערעלקפיוא
 טזייוו ,טָאה "רעקעוו רעדז .טלַאהניא ןיא
 יד ןטײצ עצרֹוק ַא טריטסיסקע ,סיוא

 :עג טינ טָאה גנוגעווַאּב עשיטסילַאיצָאכ
 :ידי רעד טײקמַאזקרעמפיוא יד טקנעש
 טלוק םעד ןיא קידנעעז ,ךַארּפש רעש
 ,םזילַאנָאיצַאנ ןוא םזיניוװָאש שידיי ןופ
 ,1905 םוּרַא טשרע ןוא
 ןייגכרוד ןגעלפ עינעמ

 ;ור ךרוד ןעוו
 ןטרָאּפסנַארט

 ןופ ןּבַאגסא עשידנוּב עלַאגעלמוא
 עליפ ןעמ טָאה ,דנַאלסֹור ןייק ץייווש
 טקיװקעג ךיז ןוא ןטלַאהרַאפ ייז ןופ
 םעד ןוא עוָארּפ רעשידי רעד טימ
 טלָאמעד טניז ןוא - ,טלַאהניא ןקיטכיװ
 ?עג רעמ שידײ ֹוצ עיטַאפמיס יד ןיא
 עשיטסילַאיצָאס ץֹוחַא ;ךָאד .ןסקאוו
 שידיי ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ןפורפיוא
 עשיטטילַאיצַאס : שידי ןיײק ךיז טָאה
 ןוא טלקיװטנַא טינ עינעמור ןיא עסערּפ
 . =עג טיינַאּב רעדיוװ זיא 16--1915 טשרע
 ?טנכעווייוצ סלַא "רעקעװ רעד; ןרָאוו
 . ,ילַאיצָאס:שידיי רעד ןופ ןַאגרָא רעכעל
 ןוא "רעקעװ רעדח עּפורג רעשיטט
 / טפיושטייצ יד טריטקַאדער טָאה .װ
 קידנּבײרשרעטנוא ,טײצ רָאי ּבלַאהַא
 ףיוא ,ןלַאיציניא טימ ןעלקיטרַא ענייז
 טייצ עסיוועג ַא ,ףסוי םינָאדװעסּפ ןטימ
 ;עמור רעד ןעוועג ךיוא רָאטקַאדער זיא
 ,שטיװָאקסָאמ קַאזיא טסילַאיצָאס רעשינ
 ;ידיי רעד ןופ רעּבָאהּביל ןוא רענעק ַא
 ןכָאנ ,רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעש
 . =טלעוו רעד ןיא עינעמור ןֹופ ןטערטנײרַא
 ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא .װ זיא ,המחלמ
 ןדנואוושרַאפ זיא ןוא ײמרַא רעד ןיא
 רעד ןופ ןזײװַאּב יד טול ;טנָארפ ןופ
 ןייז סָאװ ,.װ זיא עסערּפ רעלַאקידַאר
 ןיא עטַאד ַא טנכײצַאּב טָאה טייקיטעט
 םוטנדי םענרעדָאמ ןופ עטכישעג רעד
 ןַא ןופ ןרָאװעג ןסָאשרעד ,עינעמור ןיא
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 . ןופ לעּפַאּב ןעמײהעג ַא טול ריציּפָא |
 רָאי רָאּפ ַא ןיא .גנוריגער רעשינעמור רעד
 *יװ "רעקעװ רעדז זיא טוט ןייז ךָאנ
 | טשערַאקוּב ןיא ןרָאװעג טײנַאּב רעד
 ?נַאשָאטָאּב ןוא גרעּבנרעטש .א ןופ ר"א

 .רעטירד רעקיזָאד רעד ןופ רעּבָא ,יקס
 ,(1920) .מונ 2 זיולּב סױרַא ןענייז עירעס

 רעּפָארג בקעי ןופ ןעגנולײטטסימ עטַאװירּפ

 : ,דנַא ,א

 = --ט'רּתתבט) השמ רעלסקעוו = |
 :ָאק ,ילַאהימ ףרָאד ןיא .ּבעג (1919
 .ייּב טנרעלעג ,ןרַאגנוא ,רָאשרָאּב טַאטימ
 ךיוא יװ ,.װ לארשי 'ר ברה רעטָאפ ןייז
 ,דנַא .א זײר ףסוי 'ר בר םעד יב
 :כָאט ַא טימ הָאי 20 ֹוצ טַאהעג הנותח|

  ןַאמטכיל בקעי יר דיגנ םעד ןופ רעט
 ,ֿבעגוצסױרַא ןּביױהעגנָא 1872 רע טָאה -

 ?טייד:שידיי ַא ץלָאקשימ טָאטש רעד ןיא
 עשידוי אידח גנוטייצ עשיסקָאדַאטרָא עש
 עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 1883 ,"עססערּפ
 89 -- 1885 ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא ןוא
 עשיסקָאדָאטרָא:טסקע ןַא ןּבעגעגסױרַא
 עשידוי רעקרָאי-וינע טפירשנכָאװ עשידיי
 :בַא ןוא בר ןעוועג 1895 טניז ,"גנוטייצ
 "םולש תירּבצ הליהק רעד ןיא ןיד:תיּב
 םירפס ייר ַא ןעוועג רּבחמ טָאה ,יינ ןיא
 --"השמ תכרּבצ יו ,שדוק:ןושל ןיא
 --"השמ רּבדיו ,הרוּת רעד ףיֹוא שוריּפ ַא
 .ףיוא תואירטמיג--"השמ רּפסיוא ,םישורד

 -- "תישארּבצ ,הרֹוּת ישמוח השמח יד
 יד ןופ הווצמ עדעי זַא ,,ןזייווּוצפיוא
 ןנּברד תווצמ 7 יד ןופ ןוא תווצמ גיירּת
 ,תישארּב טרָאװ םעד ןיא ללכנ ןענייז
 םילשמ -- יוארו ומעְטֹח ,"םשה תרוּתח

 .א (1902 ,י"ג) "רּבדי השמ, ,תוצילמו -
 :ָאמ טימ שיטנעדיא ,וװ זיא רשפא---דנַא

 ןופ רעּבעגסױרַא םעד ,רעלסקעװ סיר
 =גכָאװ ַא -- ?גנוטייצ רעשרעּבעװו רעד;

 (1888 ,י"נ) שידיי ןשירַאגנוא ןיא טַאלּב

 דוד טימ ןעמַאזוצ) רָאטקַאדערטימ ןוא

 1012 - טנָאמרעװ -- ןיײטשקעװ -- -עלטקעו

 - ףעכעלטנכעו . רעד ןופ (רעקעהטָאּפַא

 / 1888(3 ,י"נ) "טסָאּפ רעטסעיינח
 י . יַאקירמאֹּב לארשי ימכח -

 -- 1868) ןויצנּב ןיימשקעװ

 רעוועיק ,ץיניליא ןיא .ּבעג (

 ,עילימַאפ רעשירחוס:שידיסח ַא ןיא .ּבֹוג
 - ,םיקסוּפ ןוא ארמג טנרעלעג רָאי 13 זיּב

 +קיטרַא ?עשיסרוקיּפאז טקורדעג רעטעּפש -

 ןעשידויי ,"ץילמהײ ,"רחשהז ןיא ןעל

 .ב ,ןויצןּב פ"א ךיוא ,"טַאלּבסקלָאפ
 .=גַאװעגסױא רָאי 18 וצ .תדחשמ ןבא
 / ץקיטעט ןעװעג ,עקירעמַא ןייק טרעד

 .,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי רעד ןיא
 יד ןופ רַאטערקעס סלַא טייצ עסיװעגַא
 ןטפַאשקרעװעג עשידיי - עטקינייארַאפ
 ןופ רעוט סלַא רָאי 25 עטצעל יד ןוא
 . ײ?קַאדער 12 -- 1911 ,ןָאינוי:רעקעּב רעד

 ךיז ,"רעקעּב ןעשידיא םעדח ןופ רָאט
 / =יא/ רעגַאקיש רעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא

 רעד ןיא ,"טלעו רעטייּברַא רעשיד .|
 ,רמרמי .ק ןופ ר"א "טלעוופ רעכעלגעט
 .סיוא בנג ַאװ :קיטשרעטַאעט יד ןּבירשעגנָא

 תונּברקא ,"ןָאיצַארעּפָא עלענימירקח ,"טיונ
 ירעפמעק רעד ,"עּביל עדמערפ ןופ

 = םורַא--- 18 ...) םהרבא טנָאמרעװ
  =ןהֹּכ .ח .י ןופ הרעשה רעד טול (4

 ןעמָאננעילימַאפ רעתמא ןייז לָאז קסַאל

 =ור ןיא .ּבעג .גרעּבנירג ןעװעג ןּבָאה

 ײנעל עשינַאקלַאּב יד טזײרַאּב  ,עינעמ

 וליפֲא ,טנעירָא םעד טנעקעג טוג ,רעד
 טייצ ַא טּבעלעג ,ךַארּפש עשיקרעט יד

 ואו ,עניטנעגרַא ןיא ,לארשי:ץרא ןיא

 רעשיטסינויצ רעד ןיא לײטנָא ַא ןעמונעג

 - +ײטַאּב ךיז ואוו ,ןָאדנָאל ןיא ,גנוגעוװַאּב

 +רַאפ ,"תימלושה? סלירּב השמ ןיא טקיל

 סא ןעגנוליצרעד טרָאד טכעלטנפע

 - ײעגקירוצ רעטעּפש .,ןּבעל:רענייגיצ םעד

 *ײטַאּב ךיז ,סערייַא:סָאנעוּב ןייק ןרָאפ

 =טייצ רעשידיא רעטשרע רעד ןיא טקיל
 =רעדיװק םעד ,עניטנעגרַא ןיא טפירשר
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 1898 ,יניס ןהֹּכה לכימ ןופ ר"א יילוק
 :טקלָאפ ידע טַאלּבנכַאװ סָאד טעדנירגעג
 זיִּב טריטסיסקע טָאה סָאװ ,"עמיטש

 ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד טול 4
 ערעייז ןיא) יניס לכימ ןוא ןיּבור השמ
 שײֵליִּבִי רעקירעי:10 רעד ןיא תונורכז
 (יגנוטייצ רעשידיא רעד, ןופ עּבַאגסױא
 לופ ,גנוטײצ-ליװקסַאּפ ַא ןעוועג סָאד זיא
 ?הַאפ ףיױא ןלַאפנָא עכעלנעזרעּפ טימ
 :געגרַא רעד ןופ רעייטשרַאפ ענעדייש
 .,טפַאשלעזעג רעשידיי:שיניט
 ןייז ןיא ןיוועל ,ז ןטערטעגפיוא ןַאד- זיא
 ױקױּפ רַעדאח טַאלּבנכָאװ שיטסירָאמוה

 .מַאּפ ןרעדנוזַאּב ַא ןיא ןוא (1900 םֹורַא)
 ןיוועל ,?למיה ןפיוא טנָאמרעװא טעלפ
 :ָאק עקיטקַאיירד ַא טסַאּפרַאפ ךיוא טָאה
 ,"ערטַאק רעד ףיוא טנָאמרעװ עידעמ
 ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא עכלעוו
 עטשרע יד ןופ ענייא) ןרָאטַצמַא ךרוד
 ,((עניטנעגרַא ןיא ןעגנולעטשרַאפ עשידיי

 1860 זומּת )  המלש לעמרעװ
 ןיא . .ּבעג ( -- 1861 רעדָא

 ,דנַאלסורסיײװ ,,ּבוג רעװעילהָאמ ,ווָאלקש
 ןיא טנרעלעג .עילימַאּפ רעשירהוס ַא ןיא
 .ןופ סעיַאנמיג יד ןיא ןַאד ןוא רדח|
 ,עװקסָאמ ןוא וועילהַאמ ,ץסױרּבַאּב -
 :לוקַאפ ןשיניצידעמ םעד טקידנגעעג 6
 :טע ,טעטיסרעווינוא רעװקסָאמ ןופ טעט
 ואוו ,דנַאלסיױא ןייק ןרָאֿפעג לָאמ עכעל
 :ָארּפ עטסואוװַאּב ןופ סעיצקעל טרעהעג
 רעשינַאּפַאי= שיסור רעד תעשּב ,ןרָאסעפ
 סלַא עירושזדנַאמ ןיא ןעוועג המחלמ
 =עג המחלמ:טלעוו רעד תעשּב ,רָאטקָאד
 2ַאק ןיא טנידעג ןוא טריזיליּבָאמ ןעוו
 :גַארקיקיטסייג רַאפ קינילק:זיירק רענַאז
 =עגנָא טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ,עק

 ?קסָאמ ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק טימ ןּבױה

 יקצילכרוו -- לעמרעװ --- טנָאמרעװ

 וו ןגעק

04 

 םסס- ןופ עּבַאגסױא-ךַאװ רעד ןיא עוו
 עלַא ןיא טעמּכ טקילײטַאּב ךיז ,צסמ
 טריטקַאדער ,ןטפירשטייצ עשידיי:שיסור
 ?טק. 1116028 לַאנרושז ןשיגָאגַאדעּפ םעד
 עז3מ8ס01ו8 0--8 208000- ,1904--5

 דקגס18 הקהמעגפמטוצפ 083258610 0 68-

 1088 םָעצמ .ןֹוא קספצנ ע 6858

 - ףעכיּב עקינייא ךיוא ןּבעגעגסיױרַא ,8
 עיפַארגָאיּב יד יז ןשיװצ  ,שיסור ןיא
 =יא 1901,  ,ןָאזניװעל רעּבײקחצי 'ר ןופ
  ?עניּפ ,מ ,* שיזיוצנַארפ ןופ טצעזעגרעּב
 =לטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעגי סעס
 =ַאטס .מ ג"פ ,1913 עװקסָאמ) "רוטַאר
 ןעלטיּפַאק עכעלטע קידנּבעגוצ ,(רַאיל
 רעד ןוא שידי ןגעװ ריפנײרַא ַא ןוא
 =ץגנָא שידיי ףיוא .רוטַארעטיל רעשידיי
 יד וצ טרָאװ טוג ַאז רושָארּב ַא ןּבירש
 רדח ןגעװ -- "רעדניק ןוא ןרעטלע
 ,(23 ז"ז ,1904 ,ענליוו ,08ק. נאסע ג"פ)

 ' .ש ,9

 -- 1853 ווַאלטָארַאי  יקצילכרוו
 ביד רעשיכעשט רעטמירַאּב (1912 פא
 רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,רעט
 +יל רעשיכעשט רעלַאנָאיצַאנ רענרעדָאמ
 גנוּבערטש ןייז ןיא ,טסירק ַא ,רוטַארעט
 =ַאֹּב עלַאנָאיצַאנ סָאד ןקעװרעד וצ
 .טצונַאּב ךיז ,קלָאפ ןייז ןיא ןייזטסואוו

 ?בישעג רעשידי רעד ןופ ןוויטַאמ טימ

 עשידיי טריזיטַאמַארד ןוא ןעגנֹוזַאּב ,עט
 + ציא ?אבכוּכ:רּבז עמַארד ןייז ;ןדלעה

 ערעדנַא ףוא טצעזעגרעּביא ךיוא
 קלָאפ ןייז ןענעקַאּב וצ קידנכוז ,ןכַארּפשי
 ערעדנַא ןופ תורצוא:רוטלוק יד טימ
 ?עגרעּביא ךיוא א"צ רע טָאה ,רעקלעפ
 סדלעפנעזָאר סיהָאמ שיכעשט ףיֹוא טצעז
 | - ,רעדיל
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 -- 1869) רווע יקסוװָארָאּבַאז
 ,עילָארָאּפ ,ווָאקסילָאה ןיא ,ּבעג (

 אוו ,ןָאדנָאל ןייק טרעדנַאװעגסיױא 1891
 ןּבעגעגסױרַא ,"הפוצהע ןיא טעּברַאעגטימ
 ןיא "תרדה יקיזחמץ ןייארַאפ םעֶד ןופ

 ןגעק ןּפמעק וצ קישטעמ ןופ ר"א שידיי
 רעשידייישילגנע רעד ןופ ןַאגרָא םעד

 .לירּב השמ ןופ ר"א "תימלושהפ הליהק--
 רָאי עכעלטע ןיא זיא "הפוצהא רעד זַא
 .ןיא סעּברַאעגטימ ,ןעגנַאגעגרעטנוא םוױַא

 רָאי 14 עצנַאג יד רַאפ "ןָאפעלעטח םעד
 .,טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,ןענייש רע ןייז ןופ

 רענָאדנַאל ערעדנַא ןיא ,רזע ּפ"א ךיוא |
 :סקע רעדא יװ ,ןטפירשטייצ עשידיי
 רעד, ,"טסָאּפ איד, ,"ילארשיהז ,"סערּב
  ?רושז רעשידיא רעדע ,"דוי רענַאדנָאל
 ןיא ,סעייג דנעבָאק ,"טייצ ידח ,"לַאנ
 2 צג ,"ידוהיהע ,"לגדהו עשיערּבעה יד

 ןשידיי ןופ סענעצס ןוא רעדליּב ןּבירש
 ןָאדנָאל ןיא ןּבעל
 ?עגרעּביא זיא ?סומזיטַאנַאפ ןוא עּבעילז

 ַא ןיא ןסיװ ןייז ןָא ןרָאװעג טצעז
 ןוא גנוטייצ רעשיערּבעה רעמילשורי
 .הבהאח ט"א םרָאפכוב ןיא ךיוא סױרַא

 :ַאפַא גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא ,"תוקידאו |
 2וצ ,"טלעוו ןוא שנעמ ,טָאג ט"א ןעמזיר
 :סערג יד ןופ טעּגרַאַאּב ןוא ןּבילקעגפיונ
 ןיזַאמ .ר ג"פ) רעקנעד ןוא רעטכיד עט
 ,(ןָאדנָאל ,.ָאק ןוא

 -- 1860) רמיא-רעּב יקטנעזעיּבָאז
 רעקסּבעטיװ ,שזילעוו ןיא .ּבעג (1900

 טקילײטַאּב ךיז ןרָאי רעק:80 יד ןיא ,ּבוג
 2ַאגרָא עשיערּבעה ןוא עשיסור:שידיי ןיא
 טָאה רע ואוו ,"םויהז ,0230886 וו ,ןענ
 ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא ייר ַא ץֹוחַא
 ןופ עטכישעג יד טקורדעגּפָא ךיוא בגַא
 ןופ דנורג ןפיוא קסּבעטיװ טָאטש רעד
 .ןלַאירעטַאמ:וויכרַא ערעדנַא ןוא םיסקנּפ

 יקצָאלּבַאז = יקסנעזעיּבָאז -- יקסוװָארָאבאז

 .גנולייצרעד ןייז
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 :בעה ןיא רֹוּפיס ַא ןּבעגעגסױרַא 2
 ןַאמָאר ַא--1887 ,"םיקידצ תבהאק שיער
 "טייצ ע'ועווש יד, ט"א ,ט 4 ןיא שידיי ןיא
 :עג ;(1901 עשרַאװ -- עגאלפיוא עט2)
 לופ ,ךַארּפש רעטכעלש ַא ןיא ןּבירש
 ןטיול ןוא ןעמזינַאמרעג ןוא ןעמזיציסור
 קרעװ יד ֹוצ טנעָאנ רעייז רעטקַארַאכ
 רעד טָאה ,ןכיילג סנייז ןוא רמש ןופ
 טרעװ ןשירַארעטיל םוש ןייק ןַאמָאר

 םיא ןיא סָאװ ,םעד ּבילוצ רעּבָא ;טינ
 :ַאּפ יד ןופ ןגלָאפ יד טרעדלישעג ןרעװ
 רע טָאה ,ןרָאא רעק:80 יד ןֹופ ןעמָארג
 - .סערעטניא ןסיוועג ַא ןפורעגסױרַא וטעשּב

 ,1 , עשרַאװ ,"סקנּפ רעטיור , ;ש| 3

 / = 185 השמ יקצָאלבַאז
 .רעגדָארג ,םינָאלס ןיא .ּבעג ( |
 עכייר ןיפ ןוז רעקיצניא סלַא ,טנגעג

 ;רעד עשידיי עטוג ַא ןעמוקַאּב ןרעטלע
 דומלּת טנרעלעג רָאי 17 ויּב ןוא גנויצ
 :עּפש ,רערעל עטַאוירּפ ייּב ןכַארּפש ןוא
 'טייצ ןופ ,לוש:ץרעמַאק ַא טכֹוזַאּב רעט
 :ָאילֹּביּב ,ןעלקיטרַא טקורדעג טייצ וצ
 . ןוא ןענַאטעילעפ ,ןטכיזרעּביא עשיפַארג
 2ּבעה עטסנדיישרַאפ יד ןיא ןעגנולייצרעד
 ּפ"א ךיוא ,ּב"מז ןוא ןטפירשטייצ עשִיער

 ,דנַא ,א ןוזנשריה ,מ ,יבצ:ןּב ,םרמע:ןּב
 ןענַאטעילעפ טכעלטנפערַאפ 1904 טניז/

 ןופ ר"א "גָאט; ןיא סעקסערָאמוה ןוא
 ,יטנעמָאמ/ ,"טנייהמ ,שטיװָאגיּבַאר ןעל
 רעד, ,"להַארטש רעד, ,"גנוטײצ-נַאמַאר;
 סָאד/ ,יטַאלּבעגַאט רעזדָאלע ,"טסירָאמוה
 . ,א ןַאלּפַאק .ּפ ןוּפ פ"א "ןבעל עייג
 יה .מ ,זַאּבלָאצקיא ,מ ּפ"א ךיוא ,דנַא
 ןיא קידנעניואוו ,דנַא ,א עזמע ,ןהָאזסעצ
 :יטרָא רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ענוָאר
 . םעד ןיא רעטעּפש ,30תוז89 גנוטייצ רעק

 ןיא - ,6:88600:3208014 41  רענליוו

 --?הרצּב הרזע; : ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב
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 ;((893/ גנוליצרעד עטצעזעגרעּביא

 םַאזֹוצ) םוּבלַא רעשירַארעטיל--"ירהציהש

 ,רעטסעשטנַאמ ןיא לומ ףסוי טימ ןעמ
6); 
 ;(1901 ,ענווָאװ) גנולייצרעד:רעדניק
 ,1902 ,וױעשטידרַאּב) "םימינדוסּפ ןוקיסקלח
 ןופ ןעמינַאדװעסּפ ןופ המישר ַא--(32 ז"ז
 עשידי ךיוא לייט םוצ ןוא עשיערּבעה
 רעכילהערפ, :שידיי ןיא ,רעלעטשטפירש
 ,(ןָאדנָאל ,ןיזַאמ .ר ג"פ) "ךוּבנעשַאט
 :עג/ ג"פ) יןעצנַאװ יד טימ הינסכא ידח
 ;גייא 1918--,(1906 ,עשרַאװ ,"טרַאונעג
 :סיימרעגריּב רַאּפ טלייוװעגסיױא קימַיטש

 ?יישרַאפ בילוצ רעּבָא ,םינָאלס ןיא- רעט
 ,ןטסָאּפ םעד ןעמונעגנָא טינ םימעט ענעד
 .?יימרעגריּבעציו רעטלייוועג 1920 טניז
 "להקה דע. ןֹופ רעציזרָאפ ךיוא ,רעטס
 עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןוא
 ,קַאפ רעד ןעוװעג ךיוא זיא ,םינָאלט ןיא
 רעמינָאלס םעד ןופ רָאטקַאדער רעשיט

 זיא סָאװ ,"לַאנרושז רעזנואא טַאלּבנכָאװ |
 ,24-1923 סױרַא תוקספה עסיוועג טימ

 ---1859 וומּת 'ב) חנ יקסווָאדולּבַאז
 ,קָאטסילַאיּב ןיא .ּבעג (

 ,עילימַאפ רעשירחוס רעקידסחוימ ַא ןיא
 טנעקַאּב ךיז ירפ ,רדח ןיא טנרעלעג
 טכעלטנפערַאפ 1879 טניז ,הלּכשה טימ
 ;אטעילעפ ןוא םירמאמ ,ןצנעדנָאּפסערָאק
 ןיא טפיוהרעד ןוא ?הריפצהא ןיא ןענ-
 איסור ירעמא עירעס יד א"צ) "ץילמהז
 :ימַאפ רעד טימ טָאה ,ז ואו -- ?הנטקה|

 טַאלּבנכאװ ןיא ,(94--1884 טניואוועג עיל
 עירעס ַא) ?גנוטייצטקלָאּפ עשידוי ידח
 ;עּפ ןיא ,(יאטילה ּפ"א--עטיל ןופ ווירּב
 :אניבאר ,ל ןופ ר"א ײגָאט/ רעגרוּברעט
 ַא ןופ רעטעלּבז ענייז ןיא ןוא שטיװ
 סָאדװ עידעמָאק עקיטקַא:4 ַא) "ךוּבגָאט
 2ָאק רעקָאטסילַאיּב ,("קילג עטכירגעמוא
 עצנַאג יד "דניירפ, ןופ טנעדנָאּפסער
 ךיוא טקילײטַאּב ,ןעניישרע ןייז ןופ טייצ

 ֶן יקסדָארָאגַאז -- יקסװָאדולגַאז -- יקצָאלבאז

 .עטצעזעגרעּביא -"בהוּב הגושהז
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 יו ,ןּבַאגסױא רעקָאטסילַאיּב יד ןיא
 ?עגַאט רעקָאטסילַאיכ, ,יטייצ עגיטנייהז
 תעשּב ,"טרָאװ רעקָאטסילַאיּב,  ,"טַאלּב
 יד ךרוד קָאטסילַאיּב ןופ עיצַאּפוקָא רעד
 רעד ףךָאנ ,קסנימ ןיא טּבעלעג ןשטייד

 ?ערקעס טרָאד ןעוועג עיצולַאװער:ץרעמ
 ,,ידוי םעדז ןופ .עיגקַאדער רעד ןופ רַאט
 - םיצ ַא ןופ ןרעמונ עקינייא טריטקַאדער
 .ףיוא ןּבָאה ןטַאדלָאס עשידיי סָאװ ,גנוט
 :נימ ןפיוא ןּבעגעגסױרַא תואצוה ערעייז
 ןלַאװ יד רַאפ ,1918 ףוס ,טנָארפ רעקס
 +קַאדער ,להקח:דעװ ױעקָאטסילַאיּב םוצ
 ?נוא/ ןטסינויצ יד ןופ ןַאגרָא ןַא טריט
 =ַאק ,(ןרעמונ עכעלטע) ?"טייהיירפ רעז
 ?טימ ןוא "טנעמָאמ, ןופ טנעדנַאּפטער
 עיינ סָאד/ רעקָאטטילַאיּב ןופ רעטעּברַא
 =ַאעט ייר עצנַאג ַא ןּבירשעגנָא "ןּבעל
 טכעלטנפערַאפ עכלעוו ןוֿפ ,קיטש:רעט

 ייהסנרּפ ערענעש ַא/ רעטקַאנײא םעד רָאנ

 =פיוא ןענייז סרעטקַאנײא עכנַאמ ,(1918)
 יטַאמַארד רעד ףרוד ןרָאװעג טריפעג
 ןייארַאפ רעקָאטסילַאיב ןופ עיצקעס יועש
 יא ןעװעג ןכלעוו ןופ ,"טסנוק עשידייח
 :ינָאדװעסּפ ענייז ,רעדנירג יד ןופ רענ
 ,ןיקסדולחַאװ באז ,יקנ ,יד'בז :ןעמ
 .ב .י ,ארפס:אל ,ד"דימ ,ווָאנדוּבס לאקזחי
 .יבא ,אנבש .י .ח ,ןַאונקלע קחצי ,זרעּב
 ,נ .ּב ןוא שנ:רּב ,ש"רּב .ג ,םש

 10/ש) םייח :לארשי יקסדָארָאנַאז =
 ?טסָאהַאּפ ןיא .ּבעג ( | ---+4
 רָאי 13 זיּב ,ּבוג רעקסנימ ,יקסדָארָאגַאז
 ?עג טָאה סָװ) רעטָאפ ןטימ טנרעלעג
 .טמַאטשעג ןוא תונּבר ףיוא הכימס טַאה
 +רעד ,(םינּבר ןוא םידמול החּפשמ ַא ןופ
 סענעטלעז םייּב ןילַאטס לטעטש ןיא ךָאנ

 =ַעסַאּב לארשי 'ר ליּכשמ ןוא ןדמל-
 טימ טקעטשעגנָא ךיז וואו ,שטיװ
 סָאװ ,ענּבוד ןיק קעװַא ןַאד ,הלּכשה
 םיליּכשמ ןופ רעטנעצ ַא ןעװעג ןַאד ןיא
 . ןעמעװ יב ,שארּב ןרעּבָאלטַאג טימ



 .ףיוא טצעזעגרעּב =

109 

 :נֹוא ןוא טנַאה .עטכער יד ןרָאװעג זיא

 ןּביױהעגנָא ןײלַא גנוגערנָא ןיז רעט

 םיריש ליפא ,שיערּבעה ןּבײרש וצ

 סטרוּבעג סרעּבָאלטָאג וצ רענייז ריש ַא) = |
 טקורדעג זיא גָאט
 יריש לּככ ןיא
 טול ,("לא ללהמ
 - +ער סרעּבָאלטַאג
 יא עיצַאדנעמַאק

 .ר"ד שיעהבעה
  ָאגיּבַאר לכימ
 קרעו סעשטיוו

 ,"רומלּתה אובמ;

 סעצרּפ ןופ ןוא ןיז ענייז ןופ רערעל רעש-

 זיוה םוצ טײקטנעַאנ יד ,ןַאיצול ןוז ןקיצנייא

 ףעג ןַאד ןיא סעכלעוו ,רעטכיד ןטמירַאּב ןופ

 רעשידי רעד ןופ רעטנעצ רעד ןעװ

 ;עג םיא טָאה ,טָאטש ןיא ץנעגילעטגיא

 .בעג

 רעטעּברַאטימ ,עשרַאו ןיא 1885 טניז

 רפסז ןוא "ףיסאה? סווָאלָאקָאס םוחנ ןופ

 ליפ רעייז טכעלטנפערַאפ ואוו ,"הנשה

 ,דנַא ,א םילודג עשידיי ןופ סעיפַארגָאיּב

 ןשילַאקינָארכ םעד טריפעג ,ןעלקיטרַא

 :רַאַאּב ,וו"זַאא לייט ןשיפַארגָאילּביּב ןוא

 - הענייא| ךָאנרעד ,"ןורַּכז רפס? םעד טעּב

 :געט רעד ןופ רעטעברַאטימטּפױה יד ןופ

 סוָאלָאקָאס תעשּב ,,"הריפצה? רעכעל-

 גרָאטקַאדער ריא--דנַאלסױא ןייק תועיסנ

 ?ײצ רעד רַאפ עימערּפ סלָא טעּברַאַאּב

 ךראו ונייחק ענעיגיה ערעלוּפָאּפ ַא גנוט

 ר"ד ןופ המדקה עסיורג ַא טימ) "ונימי

 ?טע ןּבירשעג גיז .י ּפ"א ,(ןיוועל ןושרג)

 ןיא "אשראוומ םיבּתכמפ רָאי עכעל

 ,"םויהח ןופ רָאטקאדער 1906 .."ץילמהח

 טַאלּבגָאט ןשידי םעד יב ןּבעגעגסױרַא

 . ןופ ןדַאלעגנייַא 1884

 +יצרּבעה סלַא ץשָאמַאז ןייק יױנּכשַא לאומש

 .ןטעּברַאיץרּפ ענײז רַאפ ףָאטש

 . "טנעמָאמ/ ןיא ןוא ג"סרת "ףסאיחאז ןיא}
 : ,(?םייה ןייז ןיא רעטכיד רעד; , 1916

 יקסרָארָאנַאז

 .ןָאטעילעפ ןכעל
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 :יל ןייז---,יקצולירּפ .יבצ ןופ "געוו רעדז
 :עגנָא שידיי ןיא טיײקיטעט עשירַארעט
 ;ָילינסקלָאפ ,דויװ ס--ע"ש ןיא ןּבױה
 | יּב ןיא--רָאי ןרַאפ טכיזרעּביא ַא) "קעט
 - לארשי ןב השנמ ןופ עיפַארגָאיּב יד

 :ָאילּביּב ,דֹויװ סעצרּפ ןיא ,(1/ ,ּב ןיא
 ,דוי ידח לַאנרושז-שדוח םעד ןוא "קעט

 סעיפַארגָאיּב טכעלטנפערַאפ "עילימַאפ
 סױרַא עטצעל יד) ם"ּבמר ןופ ,ץעױג ןופ
 =ןינ ןיא עּבַאגסױא רערעדנוזַאּב ַא ןיא
 +?סיה ,(רּבחמ ןופ ןסיו םעד ןָא ,קרָאי
 ןגָאלָארקעג ,ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאט
 .?עּברַאטימ רעקידנעטש ןעװעג ;וויזַאא
 ןופ חָאטקַאדער ןוא "דוי םעד, ןופ רעט
 ןופ עּבַאגסױא רעניילק רעטייווצ רעד
 .טעמּכ קידנליפסיוא ,1902 "דוי םעדק
 :טייל םעד ןופ ,ןרעמונ עצנַאג יד ןײלַא
 ?טפַאשנסיװ-רעלוּפַאּפ םעד ןיּב לקיטױַא

 . גנלעטשּפָא רעד ךָאנ
 / טײצ עסיװעג ַא "הריפצה רעד ןופ
 +עלעטװ סֹווָאלָאקָאס ןיא טעברַאעגטימ
 רעדנירג יד ןופ רענייא ךָאנרעד ,"ףֵארג

 רעמוא; ןופ רעטעּברגטימטּפױה ןוא
 ;קעּפס ,מ טימ ןעמַאזוצ 1909 ,יןעּבעל

 .ןופ רָאטקַאדערטימ ןוא רעדנירג רָאט
 . סָאװ ,"טלעוו עיינ יד/ טַאלּבגָאט םעד

 םעד טימ טקינײארַאפ 1910 ךיז טָאה
 זיא ז ואװ ,"טנעמַאמ; ןטעדנירגעגנײנ

 =טּפױה יד ןופ רענייא טייצ עצנַאג יד

 ,ריאמ-ןּב ,ז"חי ּפיא ךיוא ,רעטעּברַאטימ

 םעד טּפיוהרעד טריפ ,,דנַא א ם-.ח ל--*

 ,עסערּפ עשיליופ יד ,לייט רעװעשרַאװ |

 עד

 רעד ןופ ןשינעעש |

 ןופ געט צלַא

 ןעגנולמַאזרַאפ עקיטכיוו ןופ ןטכירַאּב יד

 ,(סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט510 ןופ--א"צ)

 םעד ןּבירשעג ךיוא המחלמ רעד זיּב

 :עג עטסקיטכיוו יד) גָאט ןעשירָאטסיה;
 עטכישעג רעשידיי

 .ןםילודג עשידיי ןופ סעיפַארגָאיּב ןוא

 ףיױא קיטרַאפ סע רע טָאה די:בתּכ ןיא
 .עשידיי עצנַאג יד --.רָאי



1021 

 :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּ ןיא ,(עטכישעג
 יפו ןַאמָאר סַאלָאז ןופ גנוצעזרעביא יד
 ;(1898 עשרַאװ ,ןַאמרעקוצ ,א ג"פ) "זיר
 :ָארּפ-סופיירד םעד ןופ גנוּבײרשַאּב יד
 :לָאה ;"סױרַא זיא תמא רעד, ט"א סעצ |

 בילוצ) "טסיכרַאנַא רעד; ןַאמָאר סניעק
 :עג ןגַאלפיױא רָאּפ ַא ןיא םימעט:רוזנעצ
 :ַאט; ;(יטדָאמש עגיּבייא ידח ךיוא ןסייה
 ךָאנ ,"עזיאול ןיסעצנירּפ רעד ןופ ךוּבעג
 .?ּבעה ןיא תונורכז ךוּב ַא טכעלטנפעיַאפ טינ
 ןיא טפַאשרעטעּברַאטימ ןייז ןופ שיער
 ,י?הריפצהו

 /י ,860 ;ןורּכז רפס

 םֹורַא) ףלָאװ-םחנמ יקטווָאלוטַאז
 ?כָארּפ ןיא ,ּבעג ( ---1850

 ,ענִיַארקוא ,ּבוג .רעװַאטלָאּפ ,עקװָאר
 ,ןעמזירָאּפַא ,ןציו ,רעדיל ןּבירשעג טָאה

 ,"ךניירפ?ןיוהש סרָאטקעּפס ןיא טּפיוהרעד
 עשירעטכיד ןייק קידנזײװסױרַא טינ ןוא

 :עּפש ךיז ,ןעמַארג ענייז ןיא גנוּבַאגַאּב

 רעשידיי רעד ןיא ןזיוועג טינ רעמ רעט

 ,רוטַארעטיל
 ,| עיגָאלָאטנַא ,ןיסַאב

 :0/1ע -- 1865) ללה ווָארַאטָאלַאז
 ןייז ,דַארגטעװַאסילעי ןיא .ּבעג (1

 .ׁשַמ ַא דיי ַא רעּבָא ,רעדיינש ַא ,רעטָאּפ
 עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,ליּכ

 ןופ רעדילגטימ |
 בקעי

 סגידרַאג

 .ילַּביּב.ךעלטסיײגז

 -רעדורּב רעשי

 טָאה ,ז ,?טּפַאש
 :ער יד טכוװַאּב
 יז טָאה ,לֹושלַא
 ינעעג טינ רעּבָא
 יד לייו ,טקיד
 ןופ ןעמָארגַאּפ יד רָאג טָאה עילימַאּפ
 .,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא 1
 רעד ןופ דילגטימַא ,רעטָאפ ס -- ז ואוו
 טַאהעג טָאה ,"םלוע םעק עּפורג רעסעדָא
 :יטסינומָאק עשידיי ַא ןדנירג וצ העדּב
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 :ַאמ טגָאלּפעג רעווש ךיז .עינָאלָאק עש
 געוו ַא ןגָאלשעגכרוד ךיז זיּב ,לעירעט
 ןשיניצידעמ םעד 1892 טקידנעעג ,ןוא

 .=יסרעווינוא רעקרָאי:וינ ןופ טעטלוקַאפ
 ,ר"ד סלַא טריציטקַארּפ רע טָאה ,טעט
 =מיס ןוא עטסטנעגילעטניא יד ןופ ענייא
 רעד ןופ ןטײקכעלנעזרעּפ עטסשיטַאּפ
 ןיא גנוגעוװַאּב רעלַאקידַאר רעשידיי

 :ַאיּפ יד ןופ ןעוועג ,ז זיא ,עקירעמַא |
 - =רַאנַא ןשידיי םעד ןופ רעריפ ןוא ןרעינ
 סקַאמ ,סיאול ןַאמָאר טימ ןעמַאזוצ - םזיכ
 עמ .א .י| ,יקסווָאנַאי ,ש ,יקסנַאשזדריג
 ?רעלוּפַאּפ יד ןופ רענייא ,,דנַא .א ןַאסיר
 רעד ןופ ןרָאטקעל ןוא רענדער עטס
 ןשיסורז םעד ןיא עּפורג רעשיטסיכרַאנַא

 ןוא י"ג ןיא "ןייארַאפ ןויטערגָארּפ

 ?קעס רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא ךָאנרעד
 עכלעוו ,"טייהיירפ ןופ ןרעינָאיּפח עיצ
 טלקיװטנַא ןרָאא רעק:80 יד ףוס טָאה
 רָאנ טינ ,טייקיטעט עוװיסנעטניא א רעייז
 ,עשיטסידנַאגַאּפָארּפ 2 שירערעלקפיוא א

 טָאה ,עשירָאטַאזינַאגרָא א ןיוא רנָא
 .ףֵנֵא ןוא סנַאיני ןדנירג ןפלָאהעג
 יג ןיא סעיצַאזינַאגרָא:רעטעּברַא ערעד
 ּפמַאק ַא טריפעגנָא ,טעטש ערעדנַא ןוא
 ?מירַאּב יד טרישזנַארַא ,עיגילער ןגעק
 סלַא  ,ו"זַאא "רעלעּב = רוּפיּכ 2 םויז עט
 *שיטסילַאמיסקַאמ םעד ןופ רעטערטרַאֿפ
 ןטערטעגפיוא םזיכרַאנַא ןשיטסיוויטקַא

 םעד ןופ גנונעּפָאװַאּב רעקידלַאּב ַא רַאפ
 :עד:טּפױה ןעוװעג 1889 ,טַאירַאטעלַארּפ
 ןיקטעמַאז ,מ ד"ס םעד ןגעק טנַאטַאּב
 רעד ןגעוו עיסוקסיד רעסיורג רעד ןיא
 ןַא רַאפ ּפמַאק םעד ןופ טייקיסעמקעווצ
 - רענייא ,וו"זַאא גָאטסטעּברַא ןקידהעש8
 ןופ רעטעּברַאטימ עטסקיטעט יד ןופ
 רעד גנוטייצ-רעטעּברַא רעטַאוװירּפ רעד
 לאכמ ןופ טעדנירגעג ,"טַאקָאװדַא:סקלָאּפ

 דוד טימ ןעמַאזצ .ז טָאה ,1888 ץנימ
 ןט21 םעֶד טריטקַאדער טדַאטשלעדע
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 "?ןרעינָאיּפ? יד ןופ ןַאגרָא םעד ןופ רעמונ

 / טניז טריטסיסקע) ?טײהרַאװ יד? ט"א
 ?עגנָא זיאס זיּב ,(םישדח 5--1889 25/
 רַאטקַאדער רענעדַאלעגנייַא רעד ןעמוק
 *וצ רעטעּפש ןוא ,ןָאדנָאל ןופ עפּפַאי .י
 ,א ןוא סיאול ,ר ,ץטַאק .מ טימ ןעמַאז
 םעד ןופ דילגטימ ןעוועג ןָאסירעמ .י
 טרָאד ןּבירשעג ,טעטימָאק ןלענָאיצקַאדער
 :רַאנַא ןגעוו ןעלקיטרַא עשיטערָאעט יד
 רעד ןיא טעּברַאעגטימ ךיוא טָאה ,םזיכ
 :רַאװ--עסערּפ רעשיטסיכראנַא רענָאדנַאל
 ןכָאנ ."לאנימרעשזז ןוא "דניירפ רעטיי
 .סױרַא רע ןזיא םָארגַאּפ רעוועינעשעק

 ."ןעגַארּפ עטסנרע" ט"א רושָארּב ַא טימ
 :לרָאטַאלימיסַא:שיטילַאּפַאמסָאק יד ןגעק
 :לךַאר ןשידַײ טעד ןופ ןצנעדנעט עש
 רעמ ץלַא ךיז ןַאד טניז ןוא םוילֲאק

 ,םזינויצ ןלַאקידַאר םוצ טרעטנעעגרעז |
 :טימ ןייז ןסירעגרעּביא טינ ךיוא םגה
 עשיטסיכרַאנַא יד ןיא טּפַאשרעטעּברַא
 :עג עיירפח ,ייש .א ,פח יו ,ןטפירשטייצ
 ץַאק ,מ טימ ןעמַאזוצ 1906  ,"טפַאשלעז
 :טימ (?) "קסוװָאלטישז םייח ר"ד ןוא

 יד ןיפ ןַאגרַא ןטשרע םעד טריטקַאדער
 סָאד ,ןטסילַאירָאטירעט = ןטסילַאיצָאס
 :לעדַאליפ ןיא "קלָאפ סָאדע טַאלּבנכָאוװ
 ךיוא ןּבירשעגנָא ,(ינוי--רַאורּבעפו עיפ

 .=טטנוק עשידיא יד--לָאלצּבז  רושָארּב ַא |

 טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,"םילשורי ןיא לֹוׁש
 ןטפירשטייצ ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןיא
 .ןייז ןופ ןעלטיּפַאק א"צ) ?טפנוקוצ, יו
 ?טישז ,(עיגָאלָאיצַאס רעּביא קרעוו סיורג
 :ַארעטילח ,"ןעּבעל עיינ סָאדװ סיקסוװָאל
 "טייצ ידח ,"גָאט רעדח ,"ןעּבעל ןוא רוט
 עשיטסיצילּבוּפ ןּבירשעג טָאה .,דנַא .א
 .םוצ טכַארּבעג עכלעװ ןיא ,ןעלקיטרַא
 :עפמעט ןכעלטפַאשנדייל ןייז קורדסיוא
 - ,םזילַאעדיא ןלעדייא ןכיוה ןוא טנעמַאר
 ,םזיכרַאנַא ןגעוו--סעידוטש עשיגָאלָאיצַאס
 סָאיו ,םזיװעשלַאּב ,םזינויצ ,םזילַאיצָאס

 וזָארַאטָאלָאז

| 
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 =לייט טייקכעלדנירג רעייז ּבילוצ ןּבָאה
 ,טרעוו רעייז ןריולרַאּפ טינ םויח:דע זייוו
 =טסניק ןוא טסנוק ןגעװ ןעגנולדנַאהּפָא
 ?סקעש ,יקרָאג ,יַאטסלָאט ןגעוו א"צ ,רעל
 =גרעיּב ןגעוו לקיטרַא ןייז ;,דנַא .א .ריּפ
 .טקורדעג ךיוא זיא ענרעיטסנרעיּב:ןָאס

 =רעּביא סקירּבָאד .ס וצ טרָאװרַאפ סלַא |
 יט 2 ןיא עמַארד סנַאסנרעיּב ןופ גנוצעז

 טקַאמ ג"פ) "טפַארק רעזנוא רעּביאז

 ןעלקיטרַא ,(209 ז"ז ,1910 י"ג ,לעזיימ
 ,עסערּפ ,רעטַאעט ,רוטַארעטיל ןגעוו
 :ַאּב ןיוא ןעוועג .וו"זַאא ןענַאטעילעּפ
 =יִל ץוחַא ןוא ,טסירטעלעּב סלַא טנַאק
 .טכעלטנפערַאפ װעשטידרַא .ה ּפ"א ,רעד
 ןיאו ט"א ןעגנולייצרעד גנולמַאזַא
 ואװ ,(1909 ,י"נ) "ןעּבעל ןופ םָארטש
 ,לעניגירָא רָאג טינ תמא ,טרעדליש רע
 טימ ןוא טנַאה רערעכיזַא טימ רעּבָא

 עטנַאטערעטניא ךרוד ,טּפַאשּביל רעפיט
 ןּבעלרעטעּברַא עשידיי סָאד ןטעשזויס
  פָאלבָארּפ יד טלדנַאהַאּב ,עקירעמַא ןיא
 רע םגה ןֹוא ;קילג ןוא עּביל ןופ ןעמ
 =בֹוּפ ןסיוועג ַא ןופ יירפ טינ יז ןיא זיא

 ,םזילַאטנעמיטנַאס ןוא ןָאט ןשיטסיציל
 טיז רעדנַא רעד ןופ רעּבָא רע טָאה
 :עגגײרַא רעדליּב ןוא ןציקס ענייז ןיא
 ןופ טנעמעלע ןשיניצידעמ םעד ןגָאט
 ןייז ןיא .,רָאטקָאד ןקידנריציטקַארּפ ַא
 =עגפיוא) "רעדניק .עריא רַאפפ עמַארד
 י"ג ןיא 1917 רָאי ןיא ןרָאװעג טריפ

 רעד ןיא שילַאק טטרעּב סַאדַאמ טימ
 רעטצעל ןייז ןיא ךיוא יוװ ,(עלָאר:טּפױה
 "המשג ַא ןופ םערוטש רעדק עמַארד
 .ֹּפֲא ךיז טלגיּפש (שילגנע ןיא ןּבירשעג)
 ער רעשידיי רעד ןופ עיגָאלַאכיטּפ יד
  עקירעמַא ןיא גנוגעוװַאּב רערענָאיצולָאװ
 .,דַאירעּפגנַארד ןוא :םערוטש ריא ןיא
 עשידיי עקיטלָאמעד יד טלָאמעג טרעוו
 ץנַאג ַא וצ טמוק ,י"נ ןיא ץנעגילעטניא
  ןופ טסײג רעד קורדסיוא ןשיטַאמַארד
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 .,ןעגנומיטש עריא טימ הפוקּת רענעי
 ןיז ןיא .ןעגנושיױטטנַא ןוא ןלַאעדיא
 "יגורמוש רעטצעל רעדח עמַארד

 ןַא רַאפ ָאטערּביל סלַא ךיוא טעּברַאַאּב)
 (ןָאסניװעל סירָאּב ןופ קיזומ ,ערעּפָא

 ארומ יד עמעט סלַא ןעמונעג .ז טָאה
 גנַארד םעד ןוא גנַאגרעטנוא ןשידיי ןרַאפ
 :עלפיוא רעשידיי רעד רַאפ ןּפמעק וצ
 ןיא םעלּבָארּפ יד קידנגָארטרעּבירַא ,גנֹוּב
 ןשינורמוש ןססוג םעד ןופ הביבס רעד

 :ײז "ןעטפירש ענעּבילקעגז .ענייז--.טבש
 ןיטנע .י ןופ ר"א .ּב 3 ןיא סױרַא ןענ

 ?ײקילּבוּפ .ז ,ה ר"ד ןופ ןעּבעגעגסױרַא) ||
 ּפָא ערעגנעל טימ (1924 ,י"נ ,ָאק ןָאש
 --יקסווָאלטישז ,ח ר"ד ןופ ןעגנולדנַאה
 ,םזיכרַאנַא ןשיטסילַאנַאיצַאנ ס--ז ןגעוו
 לײטנָא ס -- ז ןגעװ--יקסוָאנַאי ,ש ןופ

 גנוגעװַאּב רעלַאקידַאר רעשידיי רעד ןיא
 קיטסירעטקַארַאכ סנהַאק לאכמ ר"ד ןוא
 ,שטנעמ םעד .ז ןופ

 ןופ עטכישעג .יד , . ,ןיגרוּב ,ה ;ע11 ,
 ,ןיטנע ,י }?גנוגעוװעּב רעטײּברַא רעשידיי .רעד

 ןופ ?גָאט, ,גרעּבדלָאג ,צ ,ּב 11921 ,"טײצ יד
 ;| ,9 ,"טפאשנעסיוו ןוא ןעּבעל, ; 4 10/ע1

 --. 1880 םֹורֲא) + .א וָאירַאטָאלָאז
 ןשידירוי ןופ טנעדוטס. סלַא (

 דילגטימ ַא ןעוועג וועיק ןיא טעטלוקַאפ/
 ?ינַאגרָא רעשיטנעדוטס רעשידיי רעד ןופ
 וצ טנעָאג ןענַאטשעג הליחּתכל ,עיצַאז
 ןקידרעטעּפש םעד ןופ עיגָאלָאעדיא רעד
 :ײטַאּב ךיז ןוא םוילַאיצָאס ןשיטסינויצ
 עשיטסינויצ עשיטנעדוטס יד ןיא טקיל
 וצ ןענַאטשעגוצ 1902 םורַא ,ךעלזיירק
 פ"א ,"טייהיירפח עפורג רעשידנוּב רעד
 טקילײטַאּב רעטעּפש ךיז ווָארדנַאסקעלַא .א
 שיסור ףיוא ײדנוּבק ןופ ןענַאגרָא יד ןיא
 ןיא ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ןּבירשעג א"צ)
 .ןוא 280. תעטקפ ןיא ךיוא ,(6 (ס080
 :יא ךיוא ןענייז ןעלקיטרַא ענייז ןופ עכנַאמ
 :ידנוּב עשידיי יד ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעּב

 יקסװעראטָאלָאז --- וװָאירַאטָאלָאז -- וװָארַאטָאלָאז

 ,"רוחּב = הבישי רעד רעדָא רער י

 רעטוג

 ,"ןגנמ עלעמהרבאזו|
 =אדייה ןוא ןדיי .רעדָא קינוּב-לּכ רעדק
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 ?ולָאװער:ץרעמ רעד זיּב .ןטפירשטייצ עש
 8 ןעוועג ואוו ,עװקסָאמ ןיא טּבעלעג עיצ
 ןײרַא ןַאד ,קנַאּב ַא ןיא רעטלעטשעגנָא
 ןרָאװעג טקישעג ,"דנוּבז ןופ ק"צ ןיא
 רעשיניַארקוא רעד רעטנֹוא ,וועיק ןייק
 ףליהעג ןעװעג גנוריגער רעלַאנָאיצַאנ
 ,רעלָארטנַאק:הכולמ ןופ
 | | ,ּפ"קר רעד וצ

 רָאדיזיא) קחצי יקמװערַאטָאלָאז
 ןרָאי עגנַאל ןעוועג ( 1873 םורַא)
 ןשידיי ַא ןיא רָאיטקַא רעדנטײדַאּבמוא ַא
 897 ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט = ץניוװַארּפ

 רעּבירַא 9

 קיטשרעטַאעט טשרע ןייז טסַאפױַאפ
 / סָאד-1899 ,?ריטנולָאװ רעשידיי רעדח
 טרַאמ רעשידי רעדע קיטשרעטַאעט

 סָאװ
 ןיא ןעגנַאגעג גלָאפרע סיורג טימ זיא
 זיא ןוא דנַאנַאכָאנ ןענָאזעס ייווצ י"נ
 ןיא ךיוא ןרָאװעג טליּפשעג רעטעּפש
 - ךַאד טניז .עּפָאריײא ןיא רעטַאעט ןשידיי
 ' טנַארעװיל :טּפיוה רעד ןרָאװעג ,ז זיא
 טָאה ןוא עמַארדָאלעמ רעשידיי רעד ןופ
 רעביא טעּברַאַאּב רעדָא ןּבירשעגנָא
 ןופ ןסעיּפדנוש---עלַא.טעמּכ ,קיטש 0
 לופ ,שטיוורוה -- רענײטַאל טינש םעד
 רעד טָאה רע .תורקפה ןוא תואמזוג טימ
 ידי רעד ףיוא טכַארּבעגפױרַא רעטשרע
 ןוא "סניפַאלקש עסייווח יד עניּב רעש
 סלַא ;טלעװרעטנוא עקירעדינ עמַאס יד

 =עג טימ ,עניּב רעד ןופ רענעק
 טינ ;גרוטַאמַארד ַא ןופ ןטייקיעפ עסיוו
 ?רַאפ ,טייקכעלמיטסקלָאפ רַאפ שוח ַא ןָא
 .?ַאוטיס עקרַאטש ןופ הכאלמ יד רע טייטש
 י ,ןסעיּפ ענייז סיוא ןענעכייצ סָאװ ,סעיצ

 ןזָאלסױא ךיז קידנעטש ךיוא ןפרַאד עכלעוו
 ךורע:ןחלוש םעד טיול לּכשה?רסומ ַא טימ
 +?רַאפ ןירָאג .ּב ,עמַארדָאלעמ רעד ןופ
 :ס--ז קיטשרעטַאעט עקידנגלָאפ טנכייצ

 ,זַאזַאז עשידיי ידח

)33( 
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 ,יןקַא מי

 ,(ּברַאַאּב) "ןדיי ןשילױוּפ ַא ןופ גנוד

 סָאדװ ,(.ּברַאַאב ?רעטפלע רעד יאולא

 /"עלעטערש סָאד רעדָא דניקסקילג

 םרח רעד" ,(זרעּביא) עַאקסעמ ןופ

 "רוּבגה ןושמשע ,"שדקמה ? תיב ןיא

 ,"תדמושמ ידח ,"רמז:ילכ/ ,(.זרעּביא)

 ,?ינַאמַאר יבאפש

 עשידי יד רעדָא דרע רעד רעטנוא

 ,"ןחדּב רעד ,(.ּברַאַאּב) "ןירעגניזנסַארטש

 ןוא ןיק רענרעדָאמ רעדח ,"עלעדַא+
 -ַארט עשיטנַאמָאר) "תמא רעד, ,"לבה |

 ,?ַאנינערַאק ַאננַא עשידיי .ידז ,(עידעג

 רענַאקירעמַאז ,"רג רעדא ,"שדוק תּבשק

 עליטשח ,"ינכשא עלאּבאז ,ףקילג

 *ער ידש ,"ןַאמ סעמַאמ רעדא ,"הנותח-

 ,"וָאט ירעהש ,ײדנַאלטור ןיא ןָאיצולָאװ

 :ייווצ סָאדװ ,(1909) "ןפַאלקש עסייוו ידח

 ,"ףירעדניז ידע ,"ביװו עט

 ףיואש ,"הנוגע ידק ,"עּביל עטפיוקרַאפח

 ,"עדנַאש ןוא עּביל ,טלעגז "רעטלע רעד

 ,(עידעמָאק) "ךעלרע ייז, ,"טפַאשנדיילא

 .,"עכעלקילגמוא ידח ,"עמַאמ ענירג יד

 .רעקיצנייא רעדז ,"עלעפעש ןוא ףלָאװײ

 רעדָא ןָאפ עשידיי ידח ,"סדנָאמיידא ,"ןוז |
 ,"ןָאיצַאנ ןיימ

 טיװס םָאהװ ,"טרעדנוה ריפ עשידיי

 ?ייא ידח ,(עטערעּפָא) "ןויצ תּבז ,?םָאה

 ?יק עטשזדעמעדעגש ,"טנַאה ענרעז

 רעדװ ,"םימותי עקידעּבעל ידח ,"רעד

 ,"עקירעמַא ןיא רעריטרַאמ רעשידיי !

 זײרּפ רעדח ,"עּביל ןופ לסילש רעדא

 קנַאד ַאװ ,"טכיל עטיור סָאדז ,"עּביל ןופ

 ,"טכַאמ סלװײט םעדײ ,"רעדניק ןופ

 :עדלָאג סָאדק ,(עידעמָאק) "ןערּב יזוסח

 ,"טּביל לדיימ ַא ןעוש ,"עלעגייטש ענ

 ?לרעמַא רעדח ,"יורפ יד ןוא ביול רעדז
 ,"גניר?הנותח רעדפ ,"טנעדיזערּפ רענַאק

 .ףָאקטָאלָאז -- יקסװערַאטָאלָאז

 "ןיּבעק סמעס לקנָאז ,"עמַאמ יד;

 .?רָאמרע יד רעדָא סלעב יד? ,(.זרעּביא)

 שרדמה:תיב רעדש

 .,?ןטרָאקז

 .,"דניז סנרעטלע יד רַאפ רעדָא רעדניקא

 | ידפ ,"טסריופ סידייל,

 ,עקיר
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 . ,'םַאלּפ ידיס/ ,"טכילפ ןוא עּבילא
 ןופ טפַארק ידח ,"עּביל ןופ גיניק רעדח
 =וג סלדיימ ַאז ,"עּביל עדנילּב6 ,"רוטַאנ

 ַאװ ,"ןּבעל ֹוצ טכער סָאדא ,"ןעמָאנ רעט
 ,"רוטַאנ ןופ ץעזעגח ,"ץרַאה ַא ןָא לדיימ
 ?רעה עלעדייאז ,"ןרערט ןופ דנַאל סָאדװ -

 רעדז ,"גנַאלרַאפ סיורפ רעדעיק

 ,"דניז ןופ טלעװ יד
 ,"רעצ
 ,"טג ַא ןופ זײרּפ
 1923 טניז -- "? ןלייצרעד יורפ ַא ףרַאדז

 עיינ ייר ַא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז
 יּפָא סעמַאמ ַאװ יװ ,ס--ז ןעמַארדָאלעמ
 ,"עלהמותי עכייר עמערָא סָאד, ,"רעפ
 ,"טלעוו רעד ןיא שטנעמ רעטסגרע רעד;

 . +יל ןופ ןטייקז ,"המשנ עטפיוקרַאפ ַאק |

 ןּברק ַאפ ,"טלעוו רעד ןופ עמַאמ ַאװ ,"עּב
 ,"תומולח עניש? ,"רעטסעווש ַא ןופ
 ,דנַא .א "תולּכ יירד יד? ,"עמַאמ עדעיז

  ,"רעטַאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג , ,ןירָאג ,ּב

 | ,217--216 ,14 זי {1

 -- 6 5 ןָאעל ףָאקטָאלָאז
 :וקַאּב ,ענליוו ןיא .ּבעג (|

 עסיװעג ַא ,גנויצרעד עשידיי עטוג ַא ןעמ

 :לֵאֵעֹר עקיטרָא יד טכוזַאּב טָאהעג טייצ

 ואוו ,זירַאּפ ןייק קעװַא רעטעּפש ,לוש

 טרעהעג ןוא רָאי ןּבלַאהטירד טכַארּברַאפ

 - ךָאנ .ענָאגרָאס רֶעֹד ןיא סעיצקעל ךיוא |
 ןוא "ץילמהי ןיא ןּבירשעג זיײוװלגנוי

 רעד ןיא טעּברַאעג 1886 ,"הריפצהח

 :רעד ,ּב"טּפ ןיא "םויה? ןופ עיצקַאדער

 . ןייק קעװַא 1887 .לודג ףקז פ"א טּפױה

 ןיא) יירעקורד ַא ןטלַאהעג ואוו ,ןָאדנָאל

 ךיוא טקורדעג ךיז טָאה יירעקורד רעד

 טימ ןעמַאזוצ ,("דניירפ רעטייּברא רעדא

 :ילַאיצָאס יד ןּבירשעגנָא םיוּבנעגייפ .ּב

 =סױרַא) "חסּפ לש הדגהז רושָארּב עשיטס

 ,"בולק טירטס רענרעּב" ןופ ןּבעגעג

 .?עמַא ןײק קעװַא ןַאד ,(1888 ןָאדנָאל

 יד ,ָאגַאקיש ןיא טצעזַאּב ךיז

 רעד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג טייצ עטשרע

 טקידנעעג ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי
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 ?רַא םעד ןֹופ טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד
 טנכייצעגסיוא ךיז ,טעטיסרעווינוא ןקיט |

 ?ָאװדַא ןוא רענדער רעשיטילַאּפ סלַא
 ןעמונרַאפ ךיוא טייצ עסיוװעג ַא ,טַאק
 יש ןיא .רָארוקַארּפ ַא ןופ עלעטש ידי
 ?רוק ןעשידיא םעדע טריטקַאדער ָאגאק
 :ַאקיש) "טַאלּבעגַאט עשידיי סָאדק ,"רעי

 :ער ןעשידיא םעדא ,(עבַאגסױא רעג
 :עג ןדַאלעגנײא 1911 .דנַא .א "דרָאק
 ןופ רָאטקַאדער טלַא נ ןייק ןרָאװ

 ןעוועג רעטעּפש ,"טַאלּבעגַאט ןעשידייא |
 םעד ןופ רָאטקַאדער טייצ עסיוועג ַא
 ,"קלָאפ עשידיא סָאדק ןַאגרַא ןשיטסינויצ
 ןעגרָאמ; ןופ רעטעּברַאטימ ךָאנרעד
 :טנפערַאפ א"צ טָאה רע ואוו ,לַאנױוװשז
 רעדפ טעּברַא ערעסערג ַא 1924 טכעל
 ערעלוּפָאּפ ַא -- "טלעוו ןייז ןוא שנעמ
 ןופ ןטקַאפטּפױה יד ועּביא גנולדנַאחּפָא
 טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא עיצַאזיליװיצ רעד
 רעדיוו סנטצעל .עטכישעג רעשידיי רעד
 "רעירוק ןעשידיא םעד, ןופ רַאטקַאדער

 רעדַא ןּבירשעג טָאה .ָאגַאקיש ןיא
 2יצ ייר עצנַאג ַא ךיוא טצעזעגרעּביא
 ןעניז סע עכלעװ ןופ ,ןענַאמָארסגנוטי
 :ידנַאּב-טלעװ יד , סױרַא םרָאפכומ ןיא;
 עּבעיל ןטשיווצ , ,"דנַאה עצרַאװש ידח ,ןעטי
 :ָאיּפ יד ןופ רענייא .?ןענָאילימ ןוא
 רעד ןופ רעטערטרַאפ-טּפױה ןוא ןרעינ
 ןיא עסערּפ רעװיטַאװרעסנָאק רעשידיי
 | ,עקירעמַא

 ןאקירמאב לארשי ימכח

 רעשידיא רעד ןופ עטכישעג-

 | - א2בוג

 ---1886) וחילא יקטוָאקדולַאז
 רענדָארג ,דעציימ ןיא ,ּבעג (

 ןייק ןרָאפעגרעּבירַא רָאי 23 וצ ,טנגעג--

 ,רעדיל חנ 'ר ,רעטָאפ ןייז ואוו ,שילָאק
 עג ,ןזח:טָאטש סלַא ןעמוקעגנָא זיא -

 רעשילָאק םייּב םיקסוּפ ןוא ס"ש טנרעל |
 ,ייצכיילג ןוא ןייטשנרָאה ןושמש 'ר בר

 יד , ,ןיגרוּב  .ה|
 *עֹװַאּב רעטײברא
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 :ײמעגלַא -- רערעל עטַאװירּפ ייּב קיט
 ןופ  ,ערוטַאמ ןעמוקַאּב ,םידומיל ענ
  :ַאקיוװמ קידנזײװסױרַא ףיוא זייוודניק
 . טייצ עצרוק א טרידוטש ,ןטייקיעפ עשיל
 טקידנעעג 1909 ןוא ןיוו ,עילַאטיא ןיא
 ןקַאּב ןוא עירָאטַאװרעסנַאק רענילרעּב
  =רעסנָאק רעגרוּברעטעּפ רעד ןֹופ ןעמ
 ,רעלטסניק רעיירפ לטיט םעד עירָאטַאװ
 רעװעשרַאװ רעד ןיא ןושאר ןזח ןעוועג
 :יױרג רעד ןיא -- 22--1913 ,"יניסח לוש
 .נירגעג ואוו ,ןָאד=װָאטסָאר ןיא לוש רעס
 ,דנַאלסור טזָאלרַאפ ןַאד ,"רימזהח ַא טעד
 רענליוו ןיא ןזח ןעוועג טייצ עסיוועג ַא
 . טניז ,זדָאל ןוא קָאטסילַאיּב ןיא ,לֹושרָאק
 :ַאניס:לַארטנעצח רעד ןיא ןושאר ןזח 1925
 ַא טסַאפרַאפ טָאה---.לוּפרעװיל ןיא ײעגָאג
 ףיוא ךיוא ,סעיציזָאּפמָאק עלַאגָאגַאניס ייר
 םהרבא ,דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ רעדיל יד
 גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא ,,דנַא ,א ןעזייר
 ט"א םינוגינ עװָאּברַאקס ןוא תורימז
  טלעטשעגפיונוצ ןוא "לארשי תוניגנמח
 /'הילא תליפּתו ט"א רודיס ןשינוח ַא
 :ַאּפמָאק ןופ טּפיױהרעד טײטשַאּפ סָאװ
 ןוא ענעגייא ןוויטַאטישטער ןוא סעיציז
 ײר ַא טכעלטנפערַאפ ,רעטָאפ ןייז ןופ
 קיזומ רעּביא סעיזנעצער ןֹוא ןעלקיטרַא
 ,("םיילקיסומ םיטוטרשפ) ."הריפצהז ןיא -
 טָאדז רעקָאטסילַאיּב ,104230808416/ 6

 5םקע ןעשידיאז רענָאדנַאל ,"ןבעל עיינ,
 ,דנַא .א "גָאט רענליווק ,"סערּפ

 16/עזו1) ריאמ = בקעי ױניקלַאז
 / .ּבָאק ןיא .ּבעג ( -- 5
 ןייז ,דנַאלסורסײװ ,,ּבוג רענדָארג ,ןיר
 שעזעגנָא ַא ,ּבייל:חדוהי:יכדרמ ,רעטָאּפ
 ךיז ,טָאה ,רתוס רעטעדליבעג רענע
 ןטימ ןוא ט"שעב ןטימ ןעוועג סחיתמ
 ןופ ,איחי ןוד עלעדנעמ 'ר בר רעסירד
 ףימַאּפ רעשילַאגוטרַאּפ רעטמירַאּב ַא
 ןופ לקיגיײארוא ןַא -- רעטומ יד ;עיל
 ,יונּכשא ןמלז םלושמ 'ר תל רעגילבול



 ןיא טרידוטש = |

 עשיטס |

 1031 ר

 ,םירפא רעש ןופ סֹוהי ריא טיצ סָאװ
 זיִּב ."שר ,בוט:םוי תופסוּת ,ל"שרהמ
 | צעגלַא ןוא רדח ןיא טנרעלעג הווצמ-רּב
 טמשעג ,רערעלַא ייּב םידומיל עניימ

 זָאװ ןיא ןעוװעג רָאי 2 ,יוליע ןַא רַאפ -
 :עג ,ןרעטסקע ןַאד ,הבישי רענישזָאל
 . צַאלק-סַא טקידנע
 6 ?ןגיגָארּפ .עקיס

 רעטעּפש = ,עיזַאנ

 ,ןעכנימ ,ןילרעּב !

 .עװענעשז ,ןרעּב
 - ייפ ,עיגָאלָאליפ-
 .כישעג , עיפָאסָאל
 ,רוטַארעטיל ,עט

 .ןבעגעגּפָא ךיז ליפ ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ
 ןעמוקַאּב 1904 ,לארשיתמכח ןוא דומלּת טימ
 .בורק ןופ טסיװגניל ,ר"ד לטיט םעד
 ;וטש 1915 ,עיינ ןוא עטלַא ,ןכַארּפש 0
 :ַאנ ןוא עימָאנָארגַא עגזַאלג ןיא טריד
 =םורפ םעד ןופ ךָאנ --- .טּפַאשנסיוורוט
 . ?ברעטלע ןקידנויצ ; תּביח ןוא ןשיליּכשמ
 נַאגַאּפָארּפ ,טמיטשעג לַאנָאיצַאנ זיוה
 ןשיוצ ןעכנימ ןיא םזינויצ םעד טריד
 רעשטייד:שידי רעד
 רעד טימ ןענעקַאּב וצ יז טכוזעג ןוא
 רעד ןיא ,רוטַארעטיל רעשיערּבעה
 2ײארַאפ עשיטסינויצ טעדנירגעג ץייווש
 ?גטנעדוטס ע'ֹוׁשֹּכ ןוא ןקעטָאילּביּב ,ןענ
 :ניא םעד ןגעק טכיוועגנגעק סלַא ןכיק
 .פילַאיצָאס?שירָאטַאלימיסַא יד ןופ סולפי

 .?1ירגעג |
 ."המידקח ןייארַאפנטנעדוטס םעד טעד

 ,"ןכיקרָאג עשיסוריי

 םָארגַאּפ רעוועינעשעק ןכָאנ ,ןרעּב ןיא
 - עפורג:ץושטסבלעז ַא .טרָאד טעדנירגעג
 - ,קיטסַאנמיג ןוא ןסיש יז טנרעלעג ןוא

 ןעגעג תונעטח ;(48 ז"ז ,1922 ןָאדנָאל |
 .,טערַאּב ,שזד ןופ ,זרעּביא) "םויכרַאנַא

 ?רַאטש ַא טלקיװטגַא ןָאדנַאל ןיא רעטעּפש = |
 -יערּבעה ןוא םזינויצ רַאפ טייקיטעט עק |

 י"א ןייק ןרָאפעג 1914 ,גנויצרעד רעש
 ןוא רוקרעק טפיוקעג ןוא

 דניקלַאז

 ןיא 1900 ןכַאז עטשרע

 ,שִיער -

 ןילָאגרַאמ ,א | טפַאשנטנעדוטס

 ףַאֿפ היֿבארד
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 - רענָאדנָאל רעטעדנירגעג םיא ךרוד רעד |
 =עג 1916 ,(רעדילגטימ 70 ןופ) הזוחא

 .=ידײטרַאפװ רענַאדנָאל םעד טעדנירג

 רעד ןגעק ןּפמעק וצ "טעטימָאקסגנוק
 ןיא ןדיי עשיסור יד ןופ גנוריטורקער'
 - +?ןָאיגעל טיקסניטָאּבַאשז ןגעק ,דנַאלגנע

 =רַאטש ַא טריפעגנָא ללכּכ ןוא רענעלּפ -
 ֹט טניז ,עיצַאטיגַא עשיטסירַאטילימיטנַא עק |

 ,םזיכרַאנַא םוצ  ןענַאטשעגוצ 0
 לג סלַא ךָאנ ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא
 'ענייז טכעלטנפערַאּפ * ,(שיערּבעה ןיא)

 - ןוא "הריפצהח
 ּפָא ןַאד טניז ,"גנוטייצ רעשטיגָאהָארד/
 - =סערָאק ,ןעלקיטרַא 1000 ייּב טקורדעג
 .ןיא װ"זַאא ןעגנולייצרעד .,ןצנעדנַאּפ
 =?בעה ןיא ןטפיושטייצ עטסנדיײשרַאפ יד

 ,שילגנע ,שיסור ,שטייד ,שידיי ,שִיע
 =ער ןײלַא ,שילָאינַאּפש ןוא שיזיוצנַארפ
 ?עלטנכעוו יד 1916 ןָאדנָאל ןיא טריטקַאד
 =ונ 36) עכעלגעט ןוא (ןרעמונ 13) עכ
 .צָאיצַאנַא טימ ,"עמיטש עשידיאט (ןרעמ
 .יטסירַאטילימיטנַא ןוא רעלַאקידַארלַאנ |

 .רעטסטנעָאנ רעד ייּב ,גנוטכיר רעש
 ף"ד ןוא ַאקרָאיװעװ .א ןופ טעּברַאטימ

 .} (3000 רעּביא שזַאריט)
 .ָאכרַאנַא םעד ןופ רָאטקַאדער 23--+0
 ?רעטײּברַא רעד? ןַאגרָא ןשיטסינומָאק
 .,רעקָאר .ר ןופ טעּברַאטימ רעד ייּב "דניירפ
 .,הֹוד ןּב המלש ,ןהָאק לאכימ ר"ד ,ןילָאֹװ
 =יט) ,דנַא .א יקסנישטּבור ,וװ ,רעדניל .ש
 .ידש :שידיי ןיא ןּבעגעגסױרַא ,(2000 שזַאר

 .גנוצעזרעּביא) "לארשיײץרא ןופ טפנוקוצ
 ד"ז ,1907 ןָאדנָאל ,גרוּברַאװ .א .פָארּפ ןופ

 | יץרא ןיא סעינָאלָאק עשידיא יד; ;(37|

 - ךוא םזיכרַאנַאז ; (1914 ןָאדנַאל) "לארשי
 ,רעקָאר .ר ןופ .זרעּביא) "עיצַאזינַאגרָא

 ןופ רעטרעװפ ;(40 ז"ז ,1922 ןָאדנַאל
 =עוּב ,רָאפ ,ס ןופ ,זרעּביא) "רעהיצרע ַא
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 ר"ד/ ;(זיז 100 רעּביא ,סערייא * סָאנ
 רעה ןופ גנולייצרעד) "לעזניא סַארָאמ
 ?רַאװ םוצ עגַאליײּב סלַא ,סלעוא טרעּכ
 תאיציא :שִיערּבעה ןיא ; ("דניירפ רעטייב
 .,(1907 ןָאדנַאל) עסעיּפ:רעדניק ַא--"םירצמ
 עטצעזעגרעּביא ןוא .צלעניגירַא ייר ַא
 טריפעגפיוא טפָא ןרעוו) ןסעיּפ-רעדניק

 .ןיא ךעלכיּב ןוא (ת'ּת ןוא ןלוש ןיא
 זיּבכוגח קחשמ -- םיּתשּבִז ,"הישוּתח ג"פ
 אתטישּפ ידח :שטייד ןיא ; (1922 גיצּפייל)
 :רעּביא ,(1905 ןעדייל) "םירישה ריש וצ

 ןטנעמָאמ ףניפע סמולּפנעיליל ןופ גנוצעז
 ,(1906 ,ךיריצ) "וניּבר השמ ןופ ןּבעל ןיא
 ,גסיוו עסיורג ןייז טָאה טרעװ ןסיורג ַא
 ןופ עטכישעג ידא טעּברַא עכעלטּפַאש
 . ןשידיי ןופ ךיוא) "ןעיירעקורד עשידיי יד
 ?לעוװ ןופ ,(ןזעוו:קעטָאילּביּב ןוא לדנַאהכוּב
 טפעלטנפערַאפ עלייוורעד ןענייז סע רעכ

 םעד ןיא ןעלטיּפַאק 3 עטשרע יד זיולּב |
 ,"סנַאטעגערח לַאנרושז?שדוח רענָאדנָאל
 ןולמ+ םעד טריטקַאדעװ טָאװ ,0
 ךיז ןוא ָאקסיּב ,ל .א .ןופ "ירבע---ינוגרז
 :עזרעּביא רעד טימ גנַאלגרָאי ןבעגעגּפָא |

 ןופ ;שידיי ףיוא ילבּב דומלּת ןופ גנוצ
 :ייװרעד זיא גנוצעזרעביא רעקיוָאד רעד
 "תוכרבזח .ּכ רעט1 רעד סױרַא עלה

 ןָאדנַאל ,גרעּבנייוו .ּב ןופ ןּבעגעגסױרַא)
 ?טנַא יז ;(ָאילַאפ ןיא 288 זיז ,ב"ּפוּת |

 טײלגַאּב ןוא ארמג ןוא הנשמ טלַאה |
 .רעגנַאפנָא ןרַאפ ךילצינז שוריּפ ַא טימ
 טּפיוהרעד ,"ןדמל ןרַאפ יח טוג ױזַא
 :נָא ךיוא רעּבָא ,י"שר ןופ דגורג ןפיוא
 ןעגנורעלקרעד עקיסַאּפ יד - םידנדנעוו
 יא הנוי רניבר ,א"שרתמ ,תופסות ןופ

 ;םישודיח רעדָא תורעה ענעגייא ןוא ,דנַא
 טנעָאג ,עײרטעגַא זיא גנוצעזרעּביא יד
 :רַאפ רעשידמול:לענַאיצידַאוט רעד וצ
 יא רעצעזרעּביא רעד טגה ,גנושטייט
 ןעװעג טינ קרעװ ןסױרג ןײז ןיא
 יטכ}צ טינרַאג טימ טגרָאוװעג - גונעא
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 - רעד ..רעטרעוו ןוא ןקורדסיוא עשידיי
 רדס---גנוצעזרעּביא רעד ןֹופ .ּב רעט2
 ?ירעווש עלעיצנַאניפ בילוצ זיא--םיערז
 יד ןופ .טכעלטנפערַאּפ טינ ךָאנ ןטייק
 :רַא עטכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ערעדנַא
 ַא :ןענעכײצרַאפ וצ זיא ס--ז ןטעצ
 ןיא סעדנעגעל עלעניגירָא ןופ גנולמַאז
 ןופ גנולמַאז ַא ,"תישארּבז טזא שִיערּבעה
 ,רעדניק רַאפ קיטשרעטַאעט עשיערּבעה
 .גנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה ערעסערגַא
 :עזרעּביא עשִיערּבעה ,קעלפ ןלעג ןגעוו
 ַא ,"רעגרַאק רעדח סרעילָאמ ןופ גנגוצ
 ןוא עשירָאטסיה טימ ןלוש ןרַאפ רודיס
 ןַא ןוא ןעגנוקרעמַאּב עשילַאקיטַאמַארג
 ןופ עטכישעג רעד רעּביא ריפנײרַא
 ?בעגעל עשיטילָאּפ ןופ גנולמַאז ַא ,,רודיס
 ןופ  עיפָאסָאליפ ידח-:שידי ןיא :סעד
 םוּס 1זזט6066 שטייד ןיא ,?םזיכרַאנַא

 . ,דנַא ,.א 66 180150060 (16
 רעד ןופ עטכישעג רעד ףיֹוא טעּברַא
 :יוקניא רעד ןוא ךריק רעד ןופ רוזנעצ
 טּפיוהרעד ,םירפס עשידיי רעּביא ,עיציז
 (ןטייז 400 רעּביא) םעד ןופ דנורג ןפיוא
 ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,דייבתּכ ןסיורג
 .ךיוא ןטנַאירַאװ) קעטָאילּביּב רעזירַאּפ
 ןטלַא ןַא ןופ (עינַאלַאּב ןוא םיור ןיא
 ןופ דימלּת ַא ,דיי רעתפצ ַא ,רָאזנעצ
 רעכלעוו ,דמושמ ַא ךָאנרעד ןוא ל"זירא
 :סיוא ןפרַאד רעטרע עכלעוו ,ןָא טזייוו
 :ָאד רעד) רפס ןדעי ןיא ןרעו טקעמעג
 רעטנַאטערעטניא ןוא רעקיטכיוו רעקיז
 יד טנַאקַאּב ןעועג טינ זיא דייכתּכ
 .רעֹּב .א רחנעצ רעד ןופ רעקירָאטסיה
 קרַאטש טרענימ סָאװ ,רעּפַאּפ .וו ,רעניל
 ךופ ,(ןטעגרַא ערעייז ןופ טרעוו םעד

 .,אלכיה ינּבֹה :ןעמינָאדװעסּפ ענייז
 ָאטנַאפנילאס ר"ד ,סעמע יישוד ,הזימ
 / רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא קיטעט .דנַא .א
 -ַא ,טייגראה ןיא טגיואוו ,עדנַאגַאּפָארּפ

 ,סדיל ןבעל טרָארוק !
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 וומּת א"כ) לאימלּפ ןישטשָאמַאז
 :רַאפ ייּב סעדָא ןיא .ּבעג (1909--- 1
 :ַאּב ןָא רָאי 12 ןופ .ןרעטלע עכעלגעמ
 :עג קיטייצכילג ,לוש:ץױעמָאק יד טכוז
 | | ךשמ ןיא טנרעל
 :בעה רָאי 5 ןופ
 ץרפ ייּב שיער
 וצ ,ןיקסנעלָאמס
 קעװַא רָא {ע
 :וטש ןילרעּב ןייק
 :קעטיכרַא ןריד
 ליִלֲאַּפ ןיא רוט

 רעּבָא ,םוקינכעט
 ןטפעשעג עטכעלש סרעטָאפ םעד בילוצ
 | 1870 ןוא טקידנעעג טינ םוידוטש ןייז
 :רַאפ ךיז ואוו ,סעדָא ןייק ןעמוקעגקירוצ
 עיירפ יד קידנּבעגּפָא ,רחסמ טימ ןעמונ
 טייצ עסיוועג ַא ,רוטַארעטיל רעד טייצ
 ןיא טניואוועג ךיוא ,סיוא טזייוו ,רע טָאה
 זיאיס יו ,,ּבוג רענַאסרעכ ,עקווָארַאװרַאװ
 לוקח ןיא ץנעדנָאּפסערָאק ןייז ןופ ןעז וצ
 ןבירשעג טָאה ,41 .מֹונ ,1871 "רשבמ

 ײלמרּכהװ ,"ץילמה; ןיא ןעלקיטרַא ךסַא
 ןיא םיריש עשיערבעה ךיוא ,,דנַא ,א
 :טּפױה יד ,"רואה/ ןוא "רוא רקוּבהח
 שיריי ןיא טלקיװטנַא רעּבָא טייקיטעט
 ,ןעגנולייצרעד טימ טקילײטַאּב ךיז ןוא
 לוקח ןיא םיריש ןוא ןעלקיטרַא ,ןציקס
 ,"גנוטייצ רעשידיי רעװעשרַאוװװ ,?רשבמ
 ןרָאי יד ןיא ."קילארשיז ףעגרעּבמעל
 ענעדיישרַאפ בילוצ רע זיא 1886--5
  :עטיל רעד ןיא ןטערטעגפיוא טינ תוּביס
 ןקורד וצ ןּביױהעגנָא רעדיוװ ןַאד ,רוטַאר

 ןוא ?דניירפזיוה, סרָאטקעּפס ןיא םיריש

 .ןענעכייצ סע ןאוו) ."דניירפ:ןעילימַאפץ
 רעדליּבז ענעגנו" 'ג ץנַאג ענייז ט 4 ךיז

 :ָאילּביּבסקלָאפ ,דויז ס--ע"ש ,(יןעּבעל ןופ
 ןייא ןיא עידעמַאקי עטמַארגעג ַא) "קעט -

 ןעשידוי םעד/ ,("רָאטקָאד א רָאני טקַא
 ,("לארשי עמשז עמעָאּפ עסורגַא) "רעקעוו

 ,ירעקעװ םעניילק םעדז

 =ידויז רעװעשרַאװ ,"קעהטָאילּביּב רעשידוי |

 ?וצ  ,םזילַאיצָאס|
 עשיטילָאּפ ביל
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 רעגיילק רעד;

 ,דנַא ,א 1894 "רעדנעלַאק ןעילימַאפ ןעש
 לַאקַאז עיינע ט"א לכיּב ַא טצעזעגרעּביא
  טָאה רעטעּפש 1895 ,סעדָא) "סענ
 . ףעדיל עקינײא טקורדעג ךיוא רע
 =טלַא רעד רעּבָא ,"די םעד/ 'ןיא

 -יַצילְבּפ רעד ןוא ליטס רעשידָאמ
 ןיוש זיא רעדיל ענייז ןופ ךוּת רעשיטס
 עיינ יד רַאפ קילעטשרעטניה וצ ןעוועג
 ןוא ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ ןעמױַאפ
 רע טָאה ןּבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד
 +יל רעד ןיא ױעמ ןזיװַאּב טינ ןיוש ךיז
 ןיו ןיא ןּברָאטשעג זיא ןוא -רוטַארעט
 רע םגה ,רענעטעגרַאפ ַא ןצנַאגניא טעמּכ

 רעײנ רעד ןופ גנַאפנָא טעד ןיא טָאה
 רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ עכַאּפע
 סלַא עלָאר עסיוועג ַא ריא .ןיא טליּפשעג
 בָארּפ ןוא עטסכעלױע עריא ןופ רענייא
 ,רעייטשרָאפ עטסוויטקוד

 יא ,ןיצק יבר 4011 800 140 ,ןורּכז רפס
 *| *עיגָאלָאטנא ,סניסַאּב ; *קעטָאילּביגסקלָאפ ,דוי,

 - == 1860 םֹורַא ,ט ןיקטעמַאז
 טרעהעג ,סעדָא ןיא .ּבעג (

 .צשידי לוירק ןטשרע םעד ֹוצ טרָאד
 ַאגרָא ךיז טָאה סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער
 18--1877 סריוינ-

 טיײױּפשרַאפ ןוא
 ,גוי עשידיי ןשיווצ
 ןוא שיסור טיילעג

 1882קעװַאםימעט
 עקירעמַא ןייק

 רעד ןופ שאר

 :רַאעג גנַאלנרָאי ,םלוע:םע עּפורג רעטייווצ
 =עגנָאַא טליּפשעג ,רעיינ-לדמעה סלא טעּב
 :רעטעּברַא רעשידיי רעד ןיא :ילָאר ענעעז
 ,ןרעינָאיּפ עריא ןופ רענייא סלַא גנוגעווַאּב
 םעד ןופ רעוט:טּפױה יד ןופ ןעװעג
 ןופ רענייא -- "ןיײארַאפ:גנודליּבטסּבלעז;



1037 

 ינַאגרָא עלַאקידַאר עשידיי עטשרע יד
 *נירגעג ךיז טָאה סָאװ ,י"נ ןיא סעיצַאז

 ַא רָאנ טריטסיסקע ןוא 1883 םורַא טעד
 :רעלוּפַאּפ יד ןופ ןעוועג ;טייצ עצרוק

 עשיטסילַאיצָאס עטסטּבילַאּב ןוא עטס

 ןיא -- שיסור ףיוא טשרעוצ ,סרענדער

 :ערגָארּפ ןשיסורק םענעפורעג:ױזַא םעד

 ,שידיי ףיוא ךיוא ןַאד ןוא "ןייארַאפ ןוויט
 דצמ ןטנַאטַאּבעד:טּפױה יד ןופ רענייא

 ?רַאנַא יד ןגעק ןטַארקָאמעד:לַאיצַאס יז

 ךיוא ןרָאפעגמורַא רָאטקעל סלַא ,ןטסיכ

 ערעדנַא רעּביא עדנַאנַאּפָארּפ בילוצ
 טּבעלעג וליּפַא טײצ עסיוועג ַא ,טעטש

 ?רַאפ וצ עיפלעדַאליפ ןוא ָאגַאקיש ןיא

 דיי יד טרָאד ןריזינַאגרָא ןוא ןקראטש

 וצ טרעהעג ,גנוגעװַאּב :רעטעּברַא עש

 טָאה סָאװ ,"ףלע יד ןופ טעטימָאק* םעד

 רַאפ עינַאּפמַאק עטמירַאּב יד טריפעגנָא -
 ַא ןופ ןלַאװ יד תעּב שזדרַאשזד ירנעה

 טקילײטַאּב ךיז ,1896 י"נ ןיא רעמ:טָאטש
 ןוא ןצנערעפנָאק עשיטסילַאיצָאס עלַא ןיא
 עסיוועג ַא ,עקירעמַא ןיא ןרָאפנעמַאזוצ
 רעד ןיא רעטמַאַאּב ַא ןעוועג ךיוא טייצ

 :לעװ ,"עיצַארעדעּפ:רעטעּביא רעשידיי;
 עשידיי יד ןקיניײארַאפ טלָאזעג טָאה עכ ר

 אב ַא ןעמונעג ,דנַאל ןצנַאג ןופ סנַאינוי

 :ַאיצַאס עשידי רעד ןיא לײטנָא ןטנע
 רעד ןופ דילגטימ סלַא עסערּפ רעשיטסיל
 :רַאטימ ןוא עיגעלָאק רעלענָאיצקַאדער

 ,"גנוטיצ רעטײּברַאװ רעד ןופ רעטעּב

 ,"סטרעוורָאפ, ןופ ,"טַאלּב דגעבָאז ןופ
 ןענַאהַאק ,ּבא טימ ןעמַאזװצ ןכלעװ רַאפ
 ןוא רוט=עדנַאגַאּפָארּפ ַא טריפעגכרוד
 עיצַאנגױער רעד ךָאנ ,טייצ עציוק ַא
 רָאטקַאדער ןטשרע םעד--ןַאהַאק ,ּבֵא ןופ
 ,טריטקַאדער ךיוא יז ,גנוטייצ חעד ןופ
 רָאטקַאדער רעטצעל רעד ךיוא ןעוועג
 ?ױזַא יד ןופ ןַאגרָא ןכעלטנכעוו םעד ןופ

 עד:לַאיצַאס רעד, ,"סורוגנעקחז ענעפורעג

 ,ײטַארקַאמ

 ףָאהנעמַאז --- ןיקטעמאז

 .שטייד ןוא שיזיוצ|

 ,דנַאל

 .גָאטקָא טניז סױרַא זיא סָאװ
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 =עג טָאה .םישדח עכעלטע 1900 רעּב

 +נַא ןיא ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןּבירש

 :ָאס ףיוא בֹור סָאד ,ןטפירשטייצ ערעד
 ןגעו ךיוא ,סעמעט עשימָאנָאקע :לַאיצ
 ?רעטעּברַא רעד ןופ ןגַארפ עלעוטקַא יד
 ףיוא טצעזרעּביא טָאה ,וו"זַאא גנוגעוװַאּב

 ןופ ןַאמָאר ןלַאיצַאס ןטמירַאּב םעד שידיי |
8 

 "?ןעמ טוט סָאװח יקסוועשינרעשט
 רעשידיא רעד ןופ עטכישעג יד, ,ןיגרוּב ,ה

 גיצרעפ, ,ןײטשנײװ .ּב ;"גנונעװעּב רעטײּברַא

 ג"גנוגעװַאּב רעטיײּברַא רעשידיא רעד ןיא רהָאי
 ,רעמוניײליּבוי רעקירעי:25 ,"סטרעװרָאפ ,

 15/או) (גיוודול) רַאזאל ףָאהנעמַאז |

 ילַאיב ןיא .ּבעג (1917 15/ןש -- 59
 רעד ןוא ,סוקרַאמ ,רעטָאפ ןייז .קָאטס
 ןרעינָאיּפ יד ןופ רענייא ,ןַאיּבַאפ ,עדייז
 זַאיּב ןיא רוטלוק רעשִיעפָארײא רעד ןופ
 :נַארפ ןופ רערעל ןעוועג ןענייז ,קַאטסיל

 ?רע יד ןעמוקַאּב |
 :לַאער רעקַאטסילַאיּב ןיא גנודליּב עטש
 ןרָאפעגרעּבירַא רָאי 15 וצ רע זיא ,לוש
 :עג זיא רעטָאפ ןייז ואוו ,עשרַאװ ןייק
 טשרעוצ ,שטייד ןופ רָאסעּפַארּפ ןרָאװ

  עּפש ןוא טוטיטסניא ןרַאנירעטעװ ןיא
 ַא ,עיזַאנמיג רעשיניורק ַא ןיא -- רעט
 :סור ןשירַאצ ןיא לַאּפ רענעטלעז רָאג

 ?עשרַאװ ןיא ןיצידעמ טרידוטש

 ןוא טעטיסרעווינוא רעװקסָאמ ןוא רעוו
 ?קָאדנגיוא סלַא טריציטקַארּפ 1884 טניז
 :שיווצ רעד ןיא ןוא) עשרַאװ ןיא רָאט
 --,(ענדָארג ןיא ןוא ןָאסרעכ ןיא ךיוא טייצ
 / רעטקַארַאכ ןקיכַארּפשליפ םעד ּבילוצ
 ןּבָאה סע ואװ ,טָאטשנריױּבעג ןייז ןֹופ
 ,שטייר ,שיסור -- תונושל 4 טשרעהעג
 רעד וצ ןעמוקעג ,שיליוּפ ןוא שידיי
 ךַארּפש רעלַאסרעװינוא ַא ןופ עעדיא
 רַאפ ןצינוצסיוא טכַארטעג הליחּתכל ןוא
 ,ןכַארּפש עטיוט יד עעדיא רעקיזָאד רעד
 =עגנָא ךיז ךָאנרעד ,שִיערּבעה לעיצעּפס
 רעשידי רעד טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױה
 :רַאפ ריא ךרוד לָאז טכלעװ ,ךַארּפש



 ; ןשינײטַאל ןטימ = |
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 טלעוו רעצנַאג רעד רעביא גנוטײרּפש =
 רעלַאנַאיצַאנרעטניא ַא רַאפ סיזַאּב ַא ןייז ||

 .ידיי ַא ףיוא טעּברַאעג רָאי 3  ,ךַארּפש
 .ףוס=לכ:ףוס רעּבָא -

 ?נריטסיסקע .יד זַא ,קנַאדעג םוצ ןעמוקעג
 סלַא ןעניד טינ ןענעק ןכַארּפש עקיד

 ,קיטַאמַארג רעש

 ןשיווצ ךַארּפש* ?סגנודניּברַאפ ַא רַאפ דוסי
 :עגסיוא 1878 טָאה רע ןוא רעקלעפ יד
 יד ףיוא ךַארּפש עכעלטסניק ַא טעּברַא
 עשינַאמָאר ענרעדָאמ יד ןופ תודוסי
 .טשרע רעּבָא ,ןכַארּפש עשינָאטװעט .ןוא
 ַא ןעניפעג וצ ןעגנולעג םיא זיא 7
 ,רֹושָארּב רעטשרע ןייז רַאפ רעגעלרַאפ
 ּפ"ִא טכעלטנפערַאפ טָאה רֶע עכלעוו|
 .ָאטנַארעּפסע רָאטקָאד

 ןוּורּפ ערעדנַא - עלַא ץידנסױטשסױרַא
 ,קיּפַאלָאװ יװ ,ןכַארּפש עכעלטסניק ןופ
 ןופ רָאטקַאפ ַא ןרָאװעג תמאּב זיא ןוא
 :רעדנוה טימ רעקרַאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניִא
 טימ ,רעדנעל עלַא ןיא ןענייארַאפ רעט

 100 רעּביא טימ ,ןסערגנַאק:טלעוו עכעלרעי
 - ןײלַא .ז) רוטַארעטיל ַא ןוא ,ןטפירשטייצ
 ָאטנַארעּפסע ףיוא טצעזעגרעּביא א"צ טָאה
 ,(דנַא .א טעלמַאה ,תלחק
 ן--ז ןסירעגּפָא טָאװ ָאטנַארעּפסע ןופ

 / טידיי ןייז ,שידיי רעּביא טעּברַא ןייז ןופ - |

 ;רַאפ טינ ןּבילּבעג זיא קיטַאמַארג עש
 םורַא רָאי 30 ןיא טשרע ןוא ,טכעלטנפע
 :סיוא ריא ןופ לייט םעניילק א רע טָאה

 רַאפ ןעלקיטרַא עקינייא ןיא  טצינעג |
 1909 ײטּפַאשנעסיו ןוא ןעּבעלח סגיווטיל .א
 :רָאפ בגא טָאה רע ואְוו ,8 פ"א וא ,עדנ 1

 ּב"א ןשידיי םעד ןטייּברַאפ וצ טגיילעג
 ?רָאפ רעקיזָאד רעד

 ;ןקסיד רעסיורג ַא וצ .טויפעג טָאה גָאלש
 .ןוא דלעפנעזָאר סירָאמ דובּכל ןטנוװָא ! ןיא יא לַאנרושז סניוװטיל ןיא יא עיס
 יז -- .עסערפ רעשידיי רענײמעגלַא רעד

 עשידיי טימ טריסערעטניא ךיוא ךיז טָאה !

 ליווגנאז - ףָאהנעמאז

 .טָאה ןַאד טניז
 ערעסערג ַא ץלַא ןעמוקַאּב ךַארּפש ס--ז
 .,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא גנוטײרּפשרַאפ

 ,רעלעטש

 .גלָאפרע רעד
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 - טסיגויצ ַא ןעוועג ט טייצ עסיוועג ַא ,ןנַארפ |
 ןופ ענייא עשרַאװ ןיא טעדנירגעג ןוא |
 - דניירפח תודוגא עשיטסינויצ עטשרע יד
 טרינגיזער רע טָאה רעטעּפש ,"ןויצ ןופ
 . םזינויצ ןופ עעדיא רעשיטילָאּפ רעד ןופ
  ףושָארּבַא סכעלטנפערַאפ 1900 ןוא
 טלקיװטנַא טָאה רע ואוו | ,ןעתסתונּבאזצ
 טייקידנעווטיונ רעד ןגעוו | קנַאדעג םעד

 - ןקיגײר וצ ,םוטנדיי סָאד ןרימרָאפער וצ
 ;רעד ןוא תורמוח עקירעּביא יד ןופ סע
 .יטסילַאנָאיצַאר רעד וצ סע ןרעטנעעג
 רענרעדָאמ רעד .ןּפ גנוסַאפּפױא רעש

 - 64 1 לארשי ליװגנַאז
 ןיא ןָאדנָאל ןיא .ּבעג (6 !/שזו1
 טרעדנַאװעגסױא טָאה סָאװ ,עילימַאּפ ַא
 ?טפירש רעשילגנע רעטמירַאּב ,ןליױּפ ןופ

 / ףיז טקילײטַאּב 1902 טניז
 :טפַאשלעזעג רעשידי רעד ןיא ךיוא
 ןוא טסיניצ סלַא טשרעוצ ,טייקכעל
 גָאטירעט סלַא סערגנָאק ע1 םעד טניז
 ןופ  טנעדיזערּפ ןוא רעדנירג ,טסילַאיר
 ןסשוּפה רעד ןופ טנעדיזערּפ ,א"טי רעד
 טנעדיזערּפנרע ןוא 1118100104/ 506/6וע
 סייז ןופ ,ס151 34 162986 רעד ןופ

 ,ןדיי וצ תוכייש ַא ןּבָאה סָאװ ,קרעװ ענ
 ,שידיי ןיא טצעזעגרעּביא עלַא .ןענייז
 :ידיי רעד ףיוא ןענייז ןעמַאיוד ענייז ןופ
 רעדא ןרָאװעג טריפעגפיוא עניּב רעש

 .םקעי ןיא 1905) "סרערָאנש יד ןופ גיניק
 ;נגעג ס--ז ןיא ןוא רעטַאעט סרעלדַא)

 - .(1904) "ָאטעג ןופ רעדניק ידח ,(טרַאװ
 רעשידיי רעד ןופ רעגנעהנָא רעסייה ַא
 - רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ א טימ ,ךַארּפש
 ךיז רע טָאה ,םזישידיי םעד ןופ עעדיא
 / :עטיל רעשידיי רעד טימ טריסערעטניא
 / :גרע יר ףיוא רעציזרָאפ ןעוועג ,רוטַאר

 ןטלַאה וליפא טוורּפעג ,ןָאדנָאל ןיא ע"ש
 / .גליװװ רעד דובּכל שידיי ףיוא עדערַא



10411 

 טָאה רע ."עפורט רענ

 ןיא שידיי ןיא עמעָאּפ עשיטסירָאמוה ַא
 טָאה רע ואוו ,146 /6615384) 0

 ,קילַאשרַאמ פ"א טעּברַאגטימ
 -.1879 31/אן/ דוד יקסװַאלסַאז

 ַא ןיא וועיק ןיא .ּבעג ( |

 ,רעטָאפ ןייז ,עילימַאפ רעזַאושזרוּב?לטימ

 ?רעקוצ יד ייּב רעטלעטשעגנָא ַא .ןימינלּכ|
 ?ערעטניא ךיז טָאה ,וועצייז ןטנַאקירּבַאפ
 :ַארעטיל ױעשיערבעה רעד טימ טריס
 ,חעלעטשטפירש רעוועיק יד ןוא ,רוט
 .ײז ,,דנַא ,א ןַאמלוש רזעילא ,ע"ש יװ
 היה ןייז ןיא רעײגנײַא ןעוועג ןענ
 ןענייז ,םכותּב ,ז ןוא ,ףעדניק יד רעּבָא
 ןרָאװעג ןגיוצרעד
 טינ ּבוטש ןיא טָאה ךַארּפש עשידיי יד
 ןָא רָאי 9 ןופ .ןרעװ טכַאדעג טרָאטעג
 לארשי ייּב שִיערּבעה טנרעלעג רע טָאה
 ןיא ןּבירשעג טָאה רעכלעוו) יקסווערַאדה

 ןגעװ ךוּב ַא ןּבעגעגסױרַא ןוא "ץילמהז
 בגַא טָאה רע ;וועיק ןטלַא ןיא ןדיי יד
 ןופ ןעגנורדעגסױרַא | וועיק טרָאװ סָאד
 .טלָאװעג ןוא "ןויצז

 ןשידָאמטלַא ןייז טימ רעּבָא טָאה רעכלעוו
 ;נײַא טנעקעג טינ ןענרעל רעגייטש
 סערעטניא ןייק דימלּת ןייז ןיא ןצנַאלפ
 :בעה ןיא טָאה ,ז ןוא ,דומיל םעד וצ
 םגה ,טַאהעג טינ הלועּפ םוש ןייק שיער
 :ור רעד טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז
 רעשידיי ןוא רוטַארעטיל רעשידיי:שיס
 / סַאלק ןט56 ןופ רעליש סלַא ,עטכישעג
 :ָאס ַא רַאפ ןטלַאהעג ןיוש ךיז עיזַאנמיג
 :ָאּפָא סלַא ןטערטעגפיוא ןוא טסילַאיצ
 ,ןטסינויצ יד ןגעק טגענ
 ןַא ןעמונעג טעטלוקַאּפ ןשידירוי ןופ
 | :ןטס עלַאגעלמוא יד ןיא לײטנָא ןוויטקַא

 :עג ,?עיצַאזינַאגרָא רעשיטנעדוטסח רעש .ידיי רעד ןיא ןוא ךעלזיירק עשיטנעד |

 יקסווַאלסאז -- ליוװגנאז

 .ןּבירשעג ךיוא
 ,ןימורפ

 .,טשעג) סעלעשנַא ר"ס

 וא שיסור ףיוא

 זַא + ,ןזייוופיוא
 עינַאלַאק ַא ןעװעג וועיק זיא הליחּתכל
 - ,(ןדיי רעמירק ןופ רעדָא עשירוזוּכ ןופ יצ

 טנעדוטס סלַא
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 ,גרעּבנייפ ןופ 1899 טסּברַאה טעדנירג
 םעד .,ןַאמכילרע .טסינויצ םעד

 ,(1900 רעמוז
  ףאו ,ןיטשקיד ,ןייטשגייפ ד"ס םעד
 ןסיּברַאפ ןּבָאה ןטסילַאיצָאס ןוא ןטסינויצ
 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעו טרעּפמַאעג ךיז
 ,עג ןענייטשנייפ טימ ןעמַאזוצ  ;עגַארּפ
 עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעיײטשרָאפ ןעוו
 ,רַאפ, ןשיטנעדוטס:ןײמעגלַא םעד ןיא
 :ַאגרָא יד טָאה רעטעּפש ;"טַארסדנַאּב
 וצ ןּבױהעגנָא רעמ- ץלַא ךיז עיצַאזינ
 ןופ עיגָאלָאעדיא רעד ֹוצ ןרעטנעעגרעד
 ןיא טשרעוצ טלדנַאװרַאפ ךיז ןוא ײדנוּבח
 ;נַא טימ ?ןדיי:ןטנעגילעטניא עפורג ַאז
 ףעריפ עריא ןופ םענייא סלַא ןסעלעש
 ---עיצַאמַאלקָארּפ ריא ןופ חעסַאפױַאפ ןוא
 רעשידיי:רענָאיצולָאװער רעטשרע רעד
 - ,(שיסור ןיא) וועיק ןיא עיצַאמַאלקָארּפ
 עּפורג רעשידנוּב רעד ןיא ךָאנרעד ןוא
 ;?טייהיירפז
 :ַארעטיל ןייז ןּבױהעגנָא ,ז ךיוא טָאה
  ןופ רעסַאּפרַאפ סלַא טייקיטעט עשיר"

 .קעל טנעײלעג טָאה ,סעיצַאמַאלקָארּפ
 יור ןיא) רעטעּברַא עשידיי רַאֿפ סעיצ
 עשיטנעדוטסװ יד תעשּב ,1901 ,(שיס
 ?וא ןופ ןסָאלשעגסיוא ,"ןעגנונעדרָאמוא
 טַאטנעטַא םעד ךָאנ ןוא ,טעטיסרעווינ
 ;לַאּב דניירפ?סטעטיסרעווינוא  ןייז ןופ
 םעד ןסָאשרעד טָאה רעכלעוו ,וװָאשַאמ
 םינינע עטסקינײװעניא רַאפ רעטסינימ
 רעד ןּבעגעגּפָא ןצנַאגניא ךיז  ,ןיגַאיּפיס
 . .קירוצ ,ןוא טעּברַא רערענָאיצולָאװער

 ןיא ןייחַא ,וועיק ןייק 1903 ןעמוקעג
 גיצכײלג ,עיצַאזינַאגרַא רעשידנוּב רעד
 רעד ןיא ןטעּברַאוצטימ ןּבױהעגנָא קיט
 / "ףגוּב/ ןיא ,סנאהמאח גנוטייצ רעוועיק

 ירא ןוא רָאטַאטיגַא סלַא קיטעט ןעוועג
 + יֵל סלַא רעּבָא טשרקיערעד ,רָאטַאזינַאג
 ןוא 06--1905 דָאירעּפ םעד ןיא טַארעט

 ,נַאזרַאפ עכעלטנפע ףיוא רענדער סלַא

 / עּפורג רעקיױָאד רעד ןיא
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 ,רענליוו ןופ דילגטימ ַא ןעוועג .,ןעגנול
 ,"דנגוּב;| ןופ טעטימָאק רעסעדָא ,רעגיר

 | ךיוא ,סעיצַאמַאלקָארּפ אמזוג ַַא טסַאטרַאפ
 ַא ןעװעג 1905 ןכלעוו ןופ ,ק"צ ןרַאפ
 טקילײטַאּב ךיז ,דילגטימ.רעּבעגטָאר ןימ

 :גָאק ןוא ןרָאפנעמַאזוצ עשידנוּב יד ןיא |
 רעשידי רעד ןופ דמערפ .,ןצנערעפ

 ַאנָאיצַאנ רעד ןיא--רוטלוק ןוא ךַארּפש
 :ָאּפ ".קנילא ַא ןעמונרַאפ עגַארפ רעל
 ?לַאנָאיצַאנ יד קידנענעקרענָא טינ ,,עיציז
 .טַאמגָאד סלַא עימָאנַאטװַא עלערוטלוק
 ייווצ טריטסערַא ןעװעג ,?דנוּבק ןופ
 וועיק ןיא לָאמנייא ןוא ענליוו ןיא לָאמ
 ךיז 1907 .םישדח רָאּפ וצ ןסעזעג ןוא
 טעּברַא רעשיטקַארּפ ןופ ןגיוצעגקירוצ
 :יל רעד ןיא טקילײטַאּב זיולּב ךיז ןוא
 יּפֲא ןצנאגניא טעמּכ ךיז ,רעשירַארעט
  ?טימ סלַא קיטסילַאגרושז רעד ןּבעגעג

 2ײֵצ עסיורג עשיסור יד ןופ רעטעּברַא

 ןיא 2688 ,1,1680828 /זגסתמ "וו ,ןעגנוט

 םעד ךָאנ ,1912 .טצעזַאּב ךיז ואוו ,ּב"טּפ
 ןיז טָאה סעקיװעשלָאּב יד ןופ ןוחצנ
 .וא טרעהעגפיוא טייקיטעט עשירַארעטיל
 ,וועיק ןייק ןרָאפעגרעּבירַא רע זיא 8
 עיצקַאדער ןיא ווירּב ַא ךרוד ךיז 0
 ןופ טגָאזענּפָא ןאסווועווס רעוועיק ןופ

 ?עגקירוצ 1921 ,טייקיטעט רעשיטילָאּפ
 טקיטּפעשַאּב ךיז ואװ ,ּב"טּפ ןייק ןרָאפ
 טּפיױהרעד ,טעּברַא רעשירַארעטיל טימ
 .ןופ עטכישעג רעד ןופ סעמעט ףױא
 ןוא גנוגעװַאּב רערענַאיצולַאװער רעד

 ןוא ןעלקיטרַא ײר ַא טכעלטנפערַאט
 סלַא ןוא ןלַאנרושז ןיא סעיפַארגָאנָאמ
 טרעלקרע 1925 ,ןּבַאגסױא ערעדנוזַאּב
 :ידנעטשלופ ןייז ןגעוו עסערּפ רעד ןיא
 ?ינֹומָאק רעד טימ טעטירַאדילָאס רעק|

 =רַא ןּבירשעג טָאה ,ז ,ײטרַאּפ רעשיטס !
 :סקלָאפװ ןיא ןענָאטעילעּפ ןוא ןעלקיט

 :טייצ עשידנוּב ערעדנַא ןוא ?גנוטייצ
 ,ןטפירש

 יקסווַאלסַאז

 ,"עמיטש רעטייּברַא יד ,----"דנוּבז

 ,(1924 ,װעיק) דויטעי

 /+עֹר יד ןופ דילגטימ ןעוועג
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 עשידנוּב יד ןופ סעיגעלָאק עלענַאיצקַאד
 ---114106 (גהסמס, 1124 ?קעסץ8 ןענַאגרַא

 ןּבירשעג ואוו ,ענווָאק ןיא ןוא ענליוו ןיא
 :סעיזנעצער ןוא ןטכיזרעּביא:עסערּפ ךיוא
 ,םפקסמסווה ןגפסזא ,ּב"טּפ ןיא "טייצ ידי
 פער ;1918 ,2806808184 8601 ,6

  ןופ ןַאגרָא ןלַארטנעצ םעד טריטקַאד
 .,יב"טּפ

 ,"עיצַארעּפָאָאק עשידיי יד; ןוא ,7

 / 2 סמקס/- ּב"מז סָאד ךיוא ,1918 ,וועיק

 גנולדנַאהּפָא ןייז .וועיק ןיא סאוה 1סאטנ

 .ךיא זיא "ןדיי יד ןוא יקסועיַאטסָאד;

 סָאדװ סרעצעז ,צ .ש ןיא טצעזעגרעּביא

 ףיא םרָאפכוּב ןיא -,4 ,2 ,ײטרַאװ

 גיפ) ײדלַאּבירַאג :טכעלטנפערַאּפ שידיי

 ןופ ןעגערּב יד ייּב} ,(1906 ,"טלעוו ידח

 רָאפנעמַאזוצ םעד ןופ ווירּב --- ?עזמעט

 ,ןָאדנָאל ןיא .ּפ .ַא .ד .ס ,ר רעד ןופ

 - .עטכעוושרַאּפ , ; קַאװטיל .א טימ ןעמַאזוצ

 םינּבר יד ןגעק טעלפמַאּפ ַא--"ןעטייקגינייר

 ,ּב"טּפ ,ךיירנייוו סקַאמ ןופ טצעזעגרעּביא)

 ןסיורג ַא רעייז טַאהעג טָאה סָאװ ,(7

 ןּבָאה םינּבר יד ןכלעוו ףיוא ןוא גלָאפרע

 ןיא .ןרושָארּב ייוצ טימ טרעפטנעעג

 גםרָאפכוּב ןיא טכעלטנפערַאפ שיסור

 "1920 רָאי ןיא וועיק ןיא ןקַאילַאּפ יד

 :עשוּבליוו עינַאמ ןוא ווָאטַאּבוז? ,(1922)

 =ַארד ,ּפ .מו 3 ,עװקסָאמ) שטיוו

 רעשיּפַארגָאיּב + שיטירק ַא -- "װָאנַאמָאג
 ?ילעשז ,י .ַאח

 ,(1924 ,עוקסָאמ ,ג"פ:הכולמ) ײװָאּב

 .,(1925 ,דַאױגנינעל) ײלַאסַאל דנַאנידרעפ;

 .האמ רעצרַאװש רעד ןופ רעטיר רעד;

 גסױרַא טינ ךָאנ ;(1925) "ןיגלוש וו

 עטקינייארַאפ יד ןיא המחלמ:רעגריּב ידא

 ,'65--1861 ,עקיױעמַא:ןופצ ןופ ןטַאטש
 ךיוא יו ,"יקסנישטֹווַארק קַאינּפעטס;
 יד ןופ עטכישעג יד; טעּברַא עסיורג ַא
 ָאדועסּפ ענייז --- ,"ענִיַארקוא ןיא ןדיי

 ךכלעו רעטנוא) װָארגָאּב ּפיליפ : ןעמינ
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 :ָאּניסָא .ד ,ּב ,פ ,("דנוּב, ןיא טעּברַאעג

 2גוא) !1סזמטמסט}|ט5 ,ןָאּפיסַא ,ד ,שטיוו

 2ַאּב רעדנוזַאּב םינָאדװעסּפ ןכלעוו רעט

 ילּבוּפ רעשיסור רעדנצנעלג סלַא טנַאק
 ,(טסימעלָאּפ ןוא טסינָאטעילעפ ,טסיצ
 --,דנַא ,א .ז ,ד ,עלעשנעמניילק ,ןיּפיל ,פ

 ?לעזעג ןשידיי ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג

 עג ,ןּבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאש
 עשיטנעדוטס ןיא ןטַארעּפער ןטלַאה
 ק"צ ןופ רעייטשרַאפ סלַא 1917 ,ןזיירק
 ןופ רעציזרַאפעציװ ןעװעג יידנוּב? ןופ
 םעד ןפורפיונוצ רַאפ ָארויּב-ריזינַאגרָא
 .דילגטימ 1921 טניז ,רָאפנעמַאזוצ ןשידיי
 :ָאטסיה רעשידיי רעד ןופ טעטימָאק ןופ

 ןיא טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטעשיר
 עיסימָאק ריא ןופ רעציזרָאפ ןוא ּב"טּפ
 =דיי רעד ןופ עטכישעג יד ןרידוטש וצ
 :טסילַאיצַאס ןוא העשירָאטעּברַא רעש

 קמ. ןופ רעטעּברַאטימ ,גנוגעװַאּב רעש
 ןרָאי עטצעל יד טשרע ךיז - .גסנסםעסמ

 :רַא ענייז עלַא ןוא שידיי טנרעלעגסיוא
 טצעזעגרעּביא ןענייז שידיי ןיא ןטעּב
 ,די:בתּכ ןשיסור ןופ

 ,"ןעיק ןיא "דנוּב  ןופ עטכישעג יד, ,,ז .ד

 ,1| ,"ןעּבעל ןיימא ,םעדעמ .וװ ;| ,"סקנּפ ןטיור , ןיא

 1891 -- ג5/א) םהרבא קַאז
 רענדָארג ,רודמַא ןיא ,ּבעג (

 ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 14 זיִּב .טנגעג
 ןיא ןוא םישֹורּפ ייּב שרדמ:תיּב ןיא
 | רעיֵאנישזור רעד
 ךיז ןַאד ,הבישי
 . =לֵא וצ ןעמונעג
 ;ליִּב .רעניימעג
 ןַא ןעוועג ,גנוד
 יַאְטשעג ,ןרעטסקע
 יד וצ טנעָאנ ןענ
 יד ןופ ןזיירק
 :ּפָא 1908 .ס'ס
 ףיוא גָאט? ךיא דיל עטשרע סָאד טקורדעג
 ןיא עציקס עטשרע יד ןוא ,ענליוו ,"תּבש

 1046 אז -- יקסזַאלסַאז

 ,4 ,מונ ,עשרַאװ ,"טלעוו:דנעגויז לַאנרושז
 ןיא טעּברַאעג ,עשרַאװ ןיא 1009 טניז
 :ַאּב ךיז ,"טנעמָאמח ,"ןעּבעל רעזנואז
 ןיא ןלעװָאנ ןוא םיריש טימ טקילײט
 .יילק ךיוא ןּבירשעג ,ןּבַאגסױא ענעדיישרַאפ
 - ונעגוצ 1913 ,בקעי:ןּב פ"א ןענַאטעילעפ ענ
 ,רימָאטישז ןיא טנידעג ,רעטילימ ןיא ןעמ
 המחלמ:טלעו רעד ןופ ךָארּבסיױא םייּב
 ןפיא ןטכַאלש יד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 ןַא ןופ טעדנואוורַאפ ,טנָארּפ ןשיצילַאג
 ,ּביולרוא ןעמוקַאּב--ליֹוק רעשיכיירטסע
 :רוא ןופ ןייגסיוא ןרַאפ םישדח רָאּפ ַא
 +וָאנ ןופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא ּביול
 ,טכערניואוו ןייק קידנּבַאה טינ ,דָארָאג

 טימ טקיטפעשַאּב ךיז ,םייה ַא ןעמוקעג
 - ,טגָאלּפעג ךיז לעירעטַאמ ןוא סעיצקעל
 תעשּב ןוא ענדָארג ןיא טצעזַאּב ךיז 6
 טימ ןעמַאזוצ עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד
 - גַארגָאיּב סעמעוו) סודייג ּביײל רבח .ןייז
 וצ ןּבירשעגנַא רעטעּפש טָאה רע עיפ
 טלקיװטנַא ("ןעמעָאּפ ןופ ךוּבז סעסודיינ
 ןּבעגעגסױרַא ,טייקיטעט עלערוטלוק ַא
 עשירַארעטיל ןטלַאהעג ,"ןַאמעינק ה"מזַא
 ,ץניוװָארּפ ןוא ענדַארג ןיא ןעגנוזעלרָאפ
 רעדיל טימ טקילײטַאּב ךיז קיטייצכיײלג
 רענליו יד ןיא ןצנעדנַאּפסערַאק ןוא
 ער רעשטייד רעד ךָאנ ,"סיינ עטצעלז
 +דָארג רעד ןיא טעּברַאעגטימ .עיצולָאװ
 שידיי ןיא) גנוטייצ רעקיכַארּפשיײװצ רענ
 =עג ואוו ,"ןעגרָאמ רעזנואק (שיסור ןוא
 2יטַאס ,ןענָאטעילעפ ,ןעלקיטרַא ןּבירש
 ביל ןופ טיוט םעד ךָאנ .וו"זַאא סער
 ,עשרַאװ ןיא 1919 טצעזַאּב ךיז סודיינ
 =רַאפ ,"טנעמָאמח ןיא טעּברַא רע ואוו
 וה ךיוא טייצ ֹוצ טייצ ןופ טכעלטנפע
 ענייז -- ,ַאפלַא פ"א ךעלדיל עשיטסירָאמ
 ַא .שיגעלע סלייטגטסיימ ןענייז רעדיל
 נוּבעלרעּביא יד ןרעדליש ייז ןופ לייט
 םרָאפכוּב ןיא ,דלעפטכַאלש ןפיוא ןעג
 :ענדָארג)רעדיל--ןעדרָאקַאז ןּבעגעגסױרַא
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 ,מ ג"פ--עגַאלפיױא 2
 }(1921 ,עשרַאװ ,דיירפ .י
 ,1919 ,ןילטיג .א ג"פ) סעקנַאט---"םיורט
 רעדיל -- "טנעוו ריפ ןשיווצ, ;(24 ז"ז
 ;(192 ז"ז ,1920 ,ג"פ ,זרעד)
 ?טסניק 12 טימ)--"טיוט ןופ לעגילפ יד
 ג"פ ,רעלדַא בקעי ןופ רעדליּב עשירעל

 ,"טייצ יד

 ַא ןיא ןעשנעמ ַא ןופ ןעשינעּבעלרעּביאז |
 תונחמ ,תונחמ ןשיװצ לעניש ןעיורג
 ןופ רעדלעפ יד ףיוא ןלעניש עיורג
 "ןלעװָאנ--ןטָאש ןיא; ;"עיצילַאג?חרזמ
 ;(265 ן"ז ,1922 ,ןילטיג .א ג"פ)

 ,ןדויטע ,ןלעװָאנ--"ערעדנַא ןוא םולח:רעמ
 ג"פ) עזָארּפ ןיא ןטנעמגַארּפ עשיריל
 ,(174 ו"ז ,1923 ,עשרַאװ ,ָאריּפַאש .י .א
 ןעגנוצעזרעּביא ענייז ןופ

 ןופ עמעָאּפ -- "יריצמע :סױרַא םרָאפכוּב |
 :רַאװ ,"ג"פ רעיינז) װָאטנָאמרעל וו .מ -

 עידעמָאק--"םינתחש ,(72 ז"ז ,1921 ,עש
 ,לָאגָאג ,וװ ,1 ןופ -

 ידח ג"פ) גרעּבדנירטס טסוגװַא ןופ עמ

 --"עּביִל ףיוא טכער סָאדײ ,(1922 ,"טייצ
 רעזנואז ג"פ) ױדרָאנ סקַאמ ןופ עמַארד

 ןַאמָאר--"ןידורג ,(1922 ,עשרַאװ ,"ךוּב -

 ,"גנוי?טלַאװ ג"פ) וועינעגרוט ,ס ,יא ןופ
 ?שטַאי .ש ג"פ---עגַאלפיוא עט:2 ;עשרַאװ

 .?רַאֿפ טינ ךאב-- ,(4 עשרַאװ .,יקסווָאק |

 ט"א ןטקַא 3 ןיא עסעיפַא :טכעלטנפע
 :ערג ַא ןוא "ןעלמיה עשימייה רעטנואמ
 | תוכלמ ןיאא ט"א גנולייצרעד ערעס
 - ,"רעּביפ-קעלפ |

 22 ,"טלעװײרעכיּב,, ,ימ .ג

 ---1889 31/| ) לעשוג ןימינּב קַאז
 רענװָאק ,ילעּבַא ןיא .ּבעג ( |

 :לעּבַא ןופ עילימַאפ רעד ןיא ,טנגעג
 םענעעזעגנָא ַא ןוא ןטחי ַא רעּבָא ,הכאלמ }

 זיּב רָאי ןט:6 ןופ .לטעטש ןיא סָאּבעלַאּב |
 .טינ ןוא רדח ןיא טנרעלעג הווצְמ-רֹּב

 ּבילוצ) טײקכַאװש רעשיזיפ ףיוא קידנקוק ,"ךניירפצ ןיא טקיל |

 .ןופ ס'עגרז

 . רעטנוא?

 68 ז"ז ,1921 ,עשרַאװ

 ףז א

 .ןיא ןענייז

 - ?ַארד--"רעסַאפ רעדז

 "רעלדָא רעדעג

+ 3 

 - עגסיוא ךיז (ןעלקסומ יד ןופ עיפָארטסיד
 רעטעּפש ,ןטייקיעפ ענייז טימ טנכייצ
 שטייד רערעל ַא יב טנרעלעג םישדח 5

 לעגכרוד| ןײלַא ךיז ןַאד ןוא שיסור ןוא

 .געו םעד ןגָאלש
 ?וטש ,גנודליּב וצ
 ןוא שילגנע טריד
 ךיז ,שיזיוצנַארפ

 יד טימ טנעקַאּב
 / ןופ רעקיסַאלק
 ףעטיל:טלעוו רעד
 +לָאד ןוא רוטַאר
 טנעיילעג קיטש

 םיא זיא סָאװ ,ץלַא
 ךופ העּפשה רעד רעטנוא .טנַאה רעד
 - טציא) רעערּבעה ןסיורג ַא ,רעדורּב ןייז
 שריה עד ןָארַאּבז םעד ןיא רערעלטּפױה
 ןּביוהעגנָא (לַאערטנָאמ ןיא "טוטיטסניא

 / .רעדיל עשיסור ןוא עשידיי ןּביירש וצ -
 .ןייז ןיהואוו ,עדַאנַאק ןייק ןעמוקעג 1905
 -סיוא טַאהעג רעירפ ךָאנ טָאה רעטָאפ
 :נָאמ ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא ,טרעדנַאװעג
 .טמוקלופרַאפ רעטייוו ךיז ואו ,לַאערט
 | ןדנַאטשנגעג ענײמעגלַא ןוא עשידיי ןיא|

 +יטעט עשירַארעטיל ,ןכַארּפש ןיא ןוא |
 - ןיא ווירּבַא טימ 6 ןּבױהעגנָא טייק
 - :שעמ .ג.ּב פ"א "טײזרַאװײ רעקרָאײוינ
 .*עקײ םעד ןופ גנודנירג רעד טניז ,וװָאק

 . טכעלטנפערַאפ 7

 :רעד ןוא ןעגנולייצרעד טשרעוצ טרָאד
 זיא ןוא קיטסיצילּבוּפ וצ רעּבירַא ךָאנ
  ?עּברַאטימטּפױה יד ןופ רענייא םויה:דע
 1914 עכלעװ ,גנוטייצ רעד ןופ רעט
 ןּבירשעג ,טייצ רָאי ַא טריטקַאדער ךיוא
 / באקע ,עשיטילָאּפ-- סעמעט ײלרעלַא ףיוא
 .ןוא עכעלטפַאשלעזעג = רוטלוק ,עשימָאנ
 ?דנַאהּפָא ערעסערג ַא א"צ) עשירַארעטיל

 ?ענעקפ ןיא ,יןעּפ ןופ טסנוק ידמ גנולי
 :ײטַאּב ךיוא ךיז ,(1917 "רעלדָא רעד

 ,2430819 ,ב"טּפ-

 - ןיא ןעמוקעג
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 ?טפיוה ןעוועג ,"טַאלּבעגַאט ןעשידיי ,
 רעלַאערטנָאמ רעד ןיא רעטעּברַאטימ
 :ָאנַאזַאכ ,ל ןופ ר"א "גנוטייצ:סקלָאפײ
 ,דנַא .א געּפיניװ ,"דיא רעדענעקפ ,שטיוו

 .רעדַאנַאק ןופ רענעק רעכעלדנירג סלַא
 ןײז ךרוד ןזַאּפ ענייז עלַא ןיא ןּבעל
 טנעקַאּב טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז
 םיא רַאפ םעד טימ רעזעל ןשידיי םעד

 םַאנַאק דנַאל ןטנַאקַאּב קיניײװ ןוא םעיינ |
 רעד ןיא טקריוװעגטימ ליפ ןוא עד
 עסערּפ רעשידי רעד ןופ גנולקיװטנַא
 טָאה .עדַאנַאק ןיא קיטסילַאנרישז ןוא
 ;ךיירט רעּביא קרעװ ַא טצעזעגרעּביא
 ,("גנוטייצסקלָאפפ רעד ןיא) םזינָאינוי
 :ימַא עד ןופ "ןירערעל ַא ןופ ןַאמָאר ַא ח
 לַא ןופ "לימַאק ןוא רעיּפ+ ןוא סישט
 ,("רעלדָא רעדענעק, ןיא) עסימ עד דערפי

 ןייז ,דנַא .א ָאגוה רָאטקיו ןופ רעדיל
 ןופ עטכישעג ידח טעּברַא עטסקיטכיוו
 2נָא עטסהירפ יד ןופ ,עדַאנַאק ןיא ןעדיא/

 טקורד ,"טייצ רעטצעל רעד זיּב ןעגנַאפ |
 "רעלדָא רעדענעקח ןיא 1925 טגיז ךיז
 ,שילגנע ןיא ןעניישרע ךיוא טעװ ןוא

 ?תָנסָא .ּב ,יאּכז ןּב :ןעמינָאדװעסּפ ענייז |
 ,ןַאמדוג .ב ,ינימי ןּב ,םינוקז ןּב ,ןָאז
 ןופ רענייא ןעוועג 1916 -- .סעּפיל .ג
 :ײרש ןשידיי םעד ןופ רעדנירגטימ יד
 .לַאערטנָאמ ןיא בולק:רעּב

 1873 11/א) יכצ-ריאמ םײהקַאז
 2רעד ,ענוװַאק ןיא ,ּבעג (

 ןופ החגשה רעד רעטנוא ןרָאװעג ןגיוצ

 - ןקסע ןא ןוא ןדמל ַא דיי ַא ,רעטָאּפ ןייז
 ?רעדורּב ַא ,ןזיירק עשיסקָאדָאטרָא יד ןיא
 רָאי 20 זיּב ,ץישפיל יולה בקעי ןופ ןוז
 ,ןידַאר ןיא ןַאד ,ענוװָאק ןיא טנרעלעג
 ַא ןעועג טייצ רָאיַא ,םייח:ץפח םייּב
  ףָאנ רָאי רַאּפַא ,קַָאשישיײא ןיא שֹורּפ

 --םילוגליג ענעדיישרַאפ ךָאנ ,הנותח רעד
 2אּב ךיז ואוו ,דנַאלגנע ןייק קעװַא 1900 -

 ,רערעל רעשיערּבעה סלַא טקיטפעש

 152 .. סקאז -- םיײהקאז -- קצז

 . :יטסירָאמוה ןקורד וצ ןּביױהעגנָא 1902
 רעשידיאז רעגזַאלג רעד ןיא ןכַאז עשו

 ?ער רעד ןופ ץל רעד ןעװעג ,"גנוטייצ

 לעגרעטנוא זיא גנוטייצ יד זיּב ,עיצקַאד
 .רענָאדנַאלװ ןיא ךיוא ןּבירשעג ,ןעגנַאג

 ןייק ןעמוקעג רָאי ןּבלעז ןיא ,1904 ,"דיא -
 .=רוק ןעשידיאז ןיֹא ןּבירשעג ואוו ,ָאגַאקיש !

 ּפ"א ךיוא ,"דרָאקער ןעשידיאי ןוא "רעי
 לד ,יירערעל טימ ךיז קידנעמעגרַאפ ,ה"צמ
 ?רַאפ סלַא ןעועג הילצמ ןרָאי עטצעל
 ,טנעגַא?סגנורעכיז

 -8 8 20 החמש:םהרבא טקַאז
 =וװָאק ,רעגַאז ןיא .ּבעג ( :

 ףלָאװ:ןויצנּב יר ,רעטָאפ ןייז .עטיל רענ
 =ׁשַמַא ןוא ןדמל רעסיורג ַא ,(שקז) .ז'

 זיא סָאװ ,ליּכ
 טנַאקַאּב ןעוועג
 'ר ג"א טָאטש ןיא

 ,ףירח קישטפלעוו
 ,ויֹוה ןייז ןיא ןוא

 יןיז ןגעלפ'ס ואוו

 ןנמוקפיונוצ טפָא
 נול רערעגַאז יד

 םיִליּכשֹמ ןוא םיד
 עּבילַא טצנַאלפעגניײא - יז ייּב ךיז טָאה
 גנוגיינ עקרַאטש ַא ןוא םירפס-הלּכשה וצ
 עכעלטּפַאשנסיװ ןוא םינינע עּברַאה וצ
 ?ביּב סרעטָאּפ ןייז עכלעוו טימ ,רעכיּב
 =עג רָאי 15 זיּב ,ךייר ןעוועג זיא קעטָאיל
 רעד ןיא ךיוא ,םיקסוּפ ןוא ס"ש טנרעל
 רעד רעטנוא ןַאד ,הבישי רעלװַאש
 :ַארעטיל רעשיערּבעה רעד ןופ העפשה
 =לֵא טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז רוט
 ךיז קידנריסערעטניא ,םידומיל עניימעג
 ,ןעמעלּבָארּפ עשימָאנָאקע טימ טּפיוהרעד
 ?ענ ֹוצ ןּבױהעגנַא רָאי 17 וצ רע טָאה
 =ענָאיצולָאװער רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמ
 נָא ןַאד ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעװַאּב רער
 =ידיי יד ןשיװצ ןעלקיװטנַא וצ ןּביוהעג

 יצ ךעלזיירק טעדנירגעג ,רעטעברַא עש -



 ןיא טיקיטעט עשיר

1054 

 :ָאס ןוא עימָאנָאקע עשיטילַאּפ ןרידוטש-
 =יא ךעלזיירק עקיזָאד יד רַאפ ןוא םזילַאיצ

 . סװָאנַאדגָאּב .א שידיי ףיוא טצעזעגרעּב

 "ערהעל עשימָאנָאקע ידי ט"א ךעלכיּב
 רעטעּפש) "יירעפַאלקש עטלַא ידז ןוא
 .רַאװ ,"סערגָארּפ, ג"פ ןופ ןּבעגעגסױרַא

 ןטלַאהעגסיױא 1899 ,(1903 ןוא 1902 ,עש

 .לװַאש ןופ רע זיא ,רערעל ףיוא ןעמַאזקע

 טריטסערַא 1901 .עשרַאװ ןייק קעװַא

 ,טײקיטעט רעשיטסילַאיצַאס  ןייז  רַאפ-
 :ַאקלצנייא ַא ןיא רָאי בלַאה א ןסעזעגּפָא

 ?עג ךס ַא ואוו ,ןָאיליװַאּפ ןט510 ןיא רעמ

 ?רעירפ ענייז טריזיטַאמעטסיס ןוא טנרעל |

 טײרּפַאּב .תועידי עכעלטפַאשנסיװ עקיד

 ,טכיזפיוא:ײצילַאּפ רעטנוא עמרוט ןופ

 :ַארעטיל ןייז ןּביױהעגנָא 1902 רע טָאה
 רעשידוי רעד

 ר"א יטלעוו:ןעיורפ? ןוא "גנוטייצסקלָאפ
 ,ץיורוה .ד .ח ןוא רָאטקעּפס ,מ ןופ-

 ?טפַאשנסיװ טכעלטנפערַאפ טָאה רע ואוו

 ןעגנולדנַאהּפָא עשיטסיצילּבוּפ ןוא עכעל
 ןגָארּפ עשימָאנָאקע ןוא עלַאיצָאס רעּביא
 יד ןוא יקסטוַאק ןעלקיטרַא יד א"צ ןוא

 ,"עיצַאו ןוא סַאלקא ,"עגַארפ עלַאנָאיצַאנ

 "םזיניװָאש ןוא םוילַאנָאיצַאנ; ךיוא יוװ

 יקסווָאליַאכימ ,(1903 "ףליהח ּב"מז ןיא)

 ?סטרָאװ ןיא) "עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא

 גַאנָאיצַאנש ,("טפנוקוצ רעשידויז סנַאמ|

 סנעזײר .א ןיא) "ןענָאיצַאנ ןוא םזיל

 .=רַאפ טָאה רע ואוו ,("טרָאװ עשידוי סָאד;

 :ַאיצָאס רעד זַא ,קנַאדעג םעד טקידייט
 ' פַאנָאיצַאנ םוצ הריּתס ןיא טינ זיא םזיל

 ןילרעּבכ ןיא טרידוטש 1903 טניז ,םזיל

 עיּפָאסָאליפ ןוא ןטּפַאשנסיװ עשיטילָאּפ
 טּפַאשנסיװרוטַאנ ןוא טעטיסרעווינוא ןיא

 רעכעלגיניק* רעד ןיא עימָאנָארגַא ןוא

 1905 ,"לושכיוה רעכעלטפַאשטריװדנַאל

 ךיא טעּברַאעג סָאנָארגַא;טנעדוטס סלַא
 ?רעד וצ לֹוש רעכעלטפַאשטריװדנַאל רעד

 ! ןטסינָאלָאק רַאפ רעדניק עשידיי ןעיצ
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 ,ײמָאלָאק ייּב ,ָאנשעיל:ַאקדָאּבָאלס ןיא
 טעטיסרעװינא םעד טקידנעעג 7
 ,סָאנָארגַא רעטנרעלעג סלַא ענעי ןיא

 ?קַאדער סלַא י'נ ןייק ןדַאלעגנייא 8
 :ײטּפָא רעכעלטּפַאשנסיװ רעד ןופ רָאט

 ןכלעװ ןופ ,"טפנוקוצי רעד ןופ גנול
 ?רַאטימ ַא ןעוועג רעירפ ןיוש לַאנרושז
 ?ער ,10--1909 ,רָאי ייווצ ןַאד ,רעטעּב
 עשידיא ידח טַאלּבנכָאװ סָאד טריטקַאד
 טָאה) ָאגַאקיש ןיא . "טלעו רעטײברַא/

 יז ןעו ,1918 זיּב רָאי 10 טריטסיסקע
 =ׁש רעד ןיא  ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא
 ,("סטרעװרָאפש ןופ עּבַאגסױא רעגַאק
 -וצ/ רעד ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג 1
 ּבײהנָא זיא לַאנרושז רעד זיּב ,"טפנוק
 .,"סטרעוורָאפח ןופ תושר ןיא רעּבירַא 3
 ןוא ָאגַאקיש ןיא טָאה .ז ןכלעו טימ
 קימָעלָאּפ עכעלטפַאשנדייל א טריפעג י"נ
 / רעשידי רעד ןופ ןּבַאגפױא יד רעביא
 .?עּברַא רעשידיי רעד ןוא ללכּב עסערפ
 "ער ךיוא 13--1912 ,טרפּב עסערּפ:רעט
 רעד+ לַאנרושז:שדוח םעד טריטקַאד
 :רעטעּברַאפ םעד ןופ ןַאגרָא -- ,"דניירפ
 רעד ןיא לײטנָא ןַא ךיוא ןעמונעג ,"גניר
 ןעועג 05--1904 ,עסערּפ רעכעלגעט
 "דניירפ/ ןופ טנעדנַאפסערָאק רענילרעּב
 ןיא טעּברַאעגטימ 19 -- 1914 ;ּב'טּפ ןיא
 ?גרעּב ןַאמרעה ןיא ךָאנרעד ,"גָאט םעדי
 ךיוא טווורּפעג 1920 ןוא "טנייהש סנייטש
 רעשידיי רַאפ טַאלּבנכָאװ ַא ןבעגסױרַא

 ןופ טײקיטעט:טּפױה יד ,"טגייהז רוטלוק

 רעכעלטפַאשנסיװ רעד טעמדיוועג זיא .ז
 ןשימָאנָאקע-לַאיצָאס ןפיוא רוטַארעטיל
 =ייז ןופ ;טיּבעג ןשירָאטסיה-רוטלוק ןוא

 :סױװַא .םרָאפכוּב ןיא ןענייז קרעו ענ'

 ג"פ) "םזילַאירעטַאמ רעשירָאטסיה רעד;

 עשיטילָאּפװ ,(1907 ,ענליוו ,"טלעוו ידח

 :טנע ןוא עטכישעג והיא -- עימָאנָאקע

 ,".ָאק גנישילּבָאּפ ורּביה גיפ?} "גנוהעטש

 ט600 ןיא טקורדעג ,300 ז"ז ,1911 ,י"נ)
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 ג"פ) "םזילַאיצַאס ןופ ערהעל ידח ; (.זקע
 ?עפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ

 6000 ןיא טקורדעג ,1914 י"נ ,עיצַארעד
 ןופ ןעּבעל סָאד רעדָא קינַאטַאּבי ,(.וקע
 :ָאילּביּב גניר רעטײּברַא ג"פ) "ןעצנַאלפ
 עט:2 ,96 ז"ז ,1916 י"נ ,1 ,מונ ,"קעט
 8000 ןיא ןעמַאזוצ ,1918 -- עגַאלפיוא
 =לַאּפ ןופ ןעּפיצנירּפ-דנורג ידא ;(וקע
 ,ג"פ רעּבלעזרעד) "עימָאנַאקע רעשיט
 ז"ז ,1920 ןוא 1918 ,1917 .ט 3 ןיא
 ;ידקע 5000 ןיא ,0
 עשידיי רַאפ טַאירַאסימָאק ןופ גיפ
 :ַאק רעזירַאּפ יד? ;(1918 ּב"טּפ ,םינינע
 :ַאיצָאס רעשידי רעד ןופ ג"פ) "ענומ
 ,(210 ז"ז ,1921 ,עיצַארעדעפ רעשיטסיל

 :טַאװיהּפח יו ,ןטעּברַא ערענעלק ײרַא ןוא
 ?חַאוו ,?עלַא רַאפ רעכיבח ג"פ) "םוטנעגייא
 "םזילַאיצַָאס ןופ ב"א רעד, ,(1905 ,עש
 (1917 ,עיצַארעדעּפ .צָאס רעד ןופ ג"פ)
 =קַארַאכ ןשיטסירטעלעּב ּבלַאה א ,דנַא ,א

 :לעװ ע'בורח ידח ךוּב ןייז טגָארט רעט
 ,1917 ,י'נ ,"ג"פ רעשירַארעטילז) "ןעט
 2ַאצ ,1918 -עגַאלפױא עט22 ,256 ןיז

 םעד ןופ גנורעדליש ַא--(.זקע 7000 ןעמ
 סָאװ ,םייה רעטלַא רעד ןיא ןּבעל ןשידיי
 :עג טרעטשעצ המחלמ רעד ךרוד זיא
 ,םיגהנמ ןוא ןטיז עשידיי יד ןופ ,ןרָאװ
 . בָאס יד ןופ ,געטירעיורט ןוא םיבוט:םויי
 יד ןופ ,תודוסי עקיטסייג ןוא עלַאיצ
 :ַארט רעד ןופ רעיײטשרָאּפ עטמירַאּצ
 לארשי 'ר יו ,טייקשידיי רעלענָאיציד
 ,דנַא .א דיגמ רעמלעק רעד ,רעטנַאלַאס
 ןיא שילגנע ןיא טקורדעג זײװכעלטיּפַאק}

 2061104מ }16- ןוא 1606 .8ָׂ

 רעשיערּבעה ןיא ןוא שוּפמ (000001016
 יירבעהח ןיא ןָאטּפיל ,מ ןופ גנוצעזרעּביא
 רַאפ סערעטניא ןסיורג ַא ,("ןרוּתהז ןוא

 :עּברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד |
 עג ידח קרעוו ןייז טָאה גנוגעוװַאּב-רעטי
 :עגסױרַא) "גניר רעטיײּברַא ןופ עטכיש

 סקאז

 .ןיא קורדרעּביא

1054 

 ןופ ר"א ןופ לבוי ןקירעי:25 םוצ ןּבעג
 ,"נ ,ר"א ןופ טעטימָאק ?וויטוקעזקע
 ןיא טקורדעג ,1000 זז ,ב 22 ,5
 טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה ,(.זקע 0
 עסערּפ רעשטייד ןוא רעשילגנע רעד ןיא
 . 8296 םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא
 ,י"ג) 12010010165 01 561601110 5061211פזװ

 .םוטמסוסמזסה 6065 ט08560- ןוא (5

 ,(1925 ,ןיוו) 80021010װ0608 50212/191008

 ,קָאטשניײװ .א ר"ד : ןעמינָאדװעסּפ ענייז
 ,דנַא .א רעטכַאּבָאַאּב ַא ,ןירָאגַאז ,ש
 .ןופ רעדנירג עטשרע יד ןופ רענייא
 :ָאק ךרוד טעטיסרעווינוא:סקלָאפפ םעד
 ךילגטימ ,"שידי ןיא ץנעדנַאּפסערַאק
 םייּב "טעטימָאק-סגנודליּב- םעֶד ןופ
 :ֵלֲאַּפ ןופ רערעל ,,"גניר:רעטעגרַאװ
 ןוא םזילַאיצָאס  ,עימָאנָאקע רעשיט
 ןלַאקידַאר:לַאנָאיצַאנ םעד ןיא עיגָאלָאיּב
 ןכלעװ ןופ ,רַאנימעס :רערעל ןשידיי

 ?עלװ יד ףיוא ,רָאטקעריד ךיוא סנטצעל |
 ןיא ,?גניר:רעטעּברַאק ןופ "ןסרוק=רער
 ,טעטיסרעווינוא:סקלָאפ רעקרָאײוינ םעד
 טכַאמעג לָאמ עקינייא רָאטקעל סלַא
 :עּברַא םעד רַאפ עקירעמַא רעּביא סענרוט
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוא גניר:רעט
 םעד ןופ טנעדיזערּפ 1925 טניז ,ײטרַאּפ
 :ַאֹּב 1924 ,ןײארַאפ-רעּבײרש:ץרּפ ,ל י
 עשיטלַאּב יד ןוא עּפָאריײא:ברעמ טכוז
 - ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןופ רענייא .רעדנעל
 . ,טוטיטסגיא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי םעד

 ) -- 1873) .ש םקַאו
 :יַארקוא ,ּבֹוג רעועיק .ןַאימקָא ןיא ,ּבעג
 בורק ַא ,החּפשמ רעקידסחוימ ַא ןיא ,ענ
 ,דנַא ,א סקַאז רואינש ,ןָאדרָאג לכימ ןופ
 ,דויז סמכילע:םולש ןיא 1889 טריטויּבעד
 יעּפש ,ריש ַא טימ 11 ײקעטָאילּביּבסקלָאפ

 .נָא;סלדנַאה סלַא טזײרעגמורַא רעט
 עמריפ רעסיורג ַא ןופ רעטלעטשעג
 .טנעצ ןיא טניואוועג ,טלעוו עּבלַאה ַא
 :סנָאק ןיא ןעוועג ,זַאקװַאק ,עיזַא:לַאר
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 :עגטימ ,וװ"זַאא ָארִיַאק ,לָאּפָאניטנַאט
 :טייצ עשיסור ענעדײשרַאפ ןיא טעּברַא
 .ןענָאטעילעפ ,ןעלקיטרַא טימ ןטפירש
 :טימ ,ןדָאל ןיא טניואוועג ןַאד ;רעדיל
 =עשרַאװ ןוא רעזדָאל יד ןיא טעּברַאעג
 רעזדָאלװ ןיא ,ןעגנוטייצ עשידיי רע
 ןופ עּבַאגסיױא-גָאטימ רעד ןוא ?טַאלּבעגַאט
 ייר עצנַאג ַא- טכעלטנפערַאפ "טנעמָאמא|

 :ערג עקינייא ןופ ךיוא ,ןעגנוצעזרעּביא
 ןעגייז סע עכלעוו ןופ - ,ןענַאמָאר ערעס
 ?רעלעק דרַאנרעּב סױרַא םרָאפכֹוּב ןיא
 ש ג"פ) רעּבמעװַאנ רעט:9 רעד סנַאמ

 1923,  ,עשרַאו  ,ּברַאפדלָאג
 ,זרעד) "לעגוט רעדח ןוא (עקיטלַאּפשיײװצ
 .(381 ן"ז ,1924 ,ג"פ
 ךיוא טכעלטנפערַאפ עּבַאגסיוא רער)
 .ם'נופ ןעציטָאנ:עזייר --"ןעקַאזָאקיןעדויא
 רעזַאקֹװַאק יד ףױא ןעּבעל ןעשידוי
 ,(26 ז"ז ,עשרַאװ ,"לַארטײג ג"פ) ײגרעּב
 .?רעּביא ןייז םרָאפכוּכ ןיא סױרַא טינ ךָאנ
 ןָאמָאר סרלעפסנָאקיב דרָאל ןופ גנוצעז
 -. "דערקנַאטװ

 ( 2 --7 פוט . י .ש םקַאז
 קַאז םולש ןופ ןעֿמָאנ רעטריטּפָאדַא
 ,עקוירמַאש ףרָאד ןיא ,ּבעג ,ק"ז רעדָא
 ,ריווקס ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ,,ּבוגרעװעיק
 17 זיּב ךָאנרעד ,רעטַאפ םייּב טנרעלעג ואוו
 ,הבישי רעועשטידרַאּב רעד ןיא רָאי
 טימ טנעקַאּב ךיז רימָאטישז ןיא ןַאד
 ןייק קעװַא ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד
 .ןיא ץנעדורּפסירוי טרידוטש ,עקירעמַא

 1918 טניז טריציטקַארּפ ואוו ,יטעניסניס -

 ןיא ךיז קידנקילײטַאּב ,טַאקָאװדַא סלַא
 רעשיטסילַאיצַאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעד
 רעדיל טקורדעג 1912 טניז .גנוגעווַאּב

 רעגַאקיש רעד ןיא ןענָאטעילעפ . ןוא
 ןעשידייא ,"טלעוו רעטייּברַא רעשידיא,
 ,"רעלדָא רעדענעקפ ,"טַאלּבעגַאט/

 ןוא דנַאלוװילק ןֹופ "טלעװ רעשידיא
 | ,"רעטייּברַא ןעשידיא םעד; ,עיפלעדַאליפ

 רַאז ך -- סקאז

 | 259 זיז

 עדנוזַאּב ַא ןיא

 | רעדא
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 .=לטש רעשידיא ( רעינרָאּפילַאק; רעד ריב

 כעו ןעשידיא, רעדנעלווילק םעד ,"עמ !
 רעד ,, ,"טפירשנעכָאװ סרעללימז ,"רעט
 .=ָעגסױרַא ןײלַא .דנַא .א "טסָאּפ רעיינ
 - ָאמוה?שיריטַאס ַא ןופ ןרעמונ 10 ןּבעג
 - 416-1915 ,"טור יד, , לכלַאנרושז ןשיטסיר
 | =שיטסירָאמוה טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה
 רעטעגיסגיס ַא יא רעדיל עשיריטַאס
 ,גנוטייצ רעשילגנע

 | ה"מרּת וולטּכ גיי קחצי רַאז
 .גילעז:קחצי ןופ םינָאדועסּפ (

 | .,ץינערוק ןיא .ּבעג ,שטיווָאניּבַאר
 ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד .טנגעג רענליוו
 . ךיא טנרעלעג רָאי 14 ןיּב ,ןָאגרָאמס
 עשיסור ַא טקידנעעג ,הבישי ןוא רדח
 =טקירטסיד ַא ןוא ענליוו ןיא לושסקלָאפ
 ּבײהנָא טריטויּבעד ,עקייליװ ןיא לושו
 / =ףַא ײר ַא טימ תמק. 2038 ןיִא 6
  םעד ןופ גנודנירגַאּב רעד וצ ןעלקיט
 רע ןכלעװ ןופ ,םזינויצ ןשירַאטעלָארּפ
 +עט עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 טּפַאשטריװ עלַאנָאיצַאנח יד יו ,רעקיטערָא
 "ןוא קיטַאטס ידח ,"עירָאטירעט יד ןא
 ,"טַאירַאטעלָארּפ ןשידי ןופ קימַאניד
 "טייקכעלקריוו רעשידיי ןופ ןעמעלּבָארּפז

 ןלעיציפַא םעד טריטקַאדערטימ ,דנַא .א
 .,1907 עגליו ןיא צ"ּפ יִד ןופ ןַאגרָא
 . סױרַא םימעט:רוזנעצ ּבילוצ זיא סָאװ
 ָארּפ; יו ,ןעמענ ענעדיישרַאפ רעטנוא
 .?סטרעװרַָאפפ ,?קנַאדעג רעשירַאטעל

 .טכעלטנפערַאפ םרָאּפרושַארּב ןיא ,דנַא .א
 - םסּאסאמג ןעגנולדנַאהּפַא יד שיסור ףיוא
 .ג"פ) תח 680680888 00/82-2600802118 ?

 - 3030800680 םצא-| ןוא (סעדָא ,"המידקי

 .-(ענליװ ,?רעמַאהװ ג"פ) תג םפמ 8
 - +סינויצ ןט:8 ןפיוא טקילײטַאּב ךיז 1907!
 . ןרָאפעגּפָא טרָאד ןופ ןוא סערגנַאק ןשיט
 =רָא םעד ןריטקַאדער וצ עקירעמַא ןייק

 -פמעק רעשידיא רעדח צ"ּפ יד ןופ ןַאג
 - .ענעדיישרַאּפ ןיא טעּברַאָעגטימ | ,"רעפ}
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 ,ןעגנוטייצ עשידיי:שילגנע ןוא עשידיי
 ןעשידײק רעגַאקיִש ,"גָאט רעד יװ

 :דָא רעדענעקפ רעלַאערטנָאמ ,"רעירוק

 200601040/ 4268 115 ,"רעל

 .עצרוק ַא טריטקַאדער ,דנַא ,א (20106

 ,1911 ,"דוַאקער ןעשידיאי םעד טיײצ
 ,ָאגַאקיש ןיא "עסערּפ עכילגעט;, יד ןוא
 ,סילַאּפַאענימ ןיא "רעטכעװסקלָאפ םעד;
 ןופ רָאטקַאדער סנטצעל .,1914--3
 רעשידיא רעדח צ"ּפ יד ןופ ןַאגרָא םעד
 ?עּברַאטימ רעקידנעטש ןוא "רעטײברַא
 ?רושז ןעגרָאמח טַאלּבגָאט םעד ןופ רעט

 רעּביא טּפיוהרעּביא טּביירש רע ואוו ,ילַאנ !
 ןּב פא ךיוא ,ןגָארּפ עשיטילָאּפ ןײמעגלַא
 אז , ,גילעז ,יקחצי  ר"ד ,םהרבא
 ןיצידעמ טרידוטש טָאה--.רָאדַאקסור .ל
 ןיא -- ץנעדורּפסירוי ,1910 ָאגַאקיש ןיא
 :ינוא ןיא עיגָאלָאליפ ,1913 סילָאּפַאענימ
 .,20--1919 ,ָאקיסקעמ ןופ טעטיסרעוו
 רעריפ ןוא רעקיטערַאעט יד ןופ רענייא

 ייר ַא טסַאפרַאפ רע טָאװ ,צ"ּפ יד ןֹופ
 םעד ךרוד) שידיי ןיא ןרושָארּב:ײטרַאּפ
 :נָאנַא ןענייז 1906 "רעמַאה ג"פ רענליוו
 :ָאיצַאנ ידח ןרושָארּב ענייז ןעוװעג טריס
 ,"עירָאטירעט יד ןוא טּפַאשטריװ עלַאנ
 ןעשידוי ןופ קימַאניד ןוא קיטַאטס יד
 גַאניד ןוא קיטַאטס יד, ,?טַאירַאטעלָארּפ
 ,"טייקכעלקריוו רעשידֹוי רעד ןֹופ קימ
 2רעוו עשי'נדחּפ -- ןעקנַאדעג עטסיירדח
 טריטקַאדער -- .שילגנע ןיא ןוא ("רעט
 רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא ןלעיציפָא םעד
 .צ"ּפ ײטרַאּפרעטעּברַא רעשיטסילַאיצַאס
 :ײברַא רעשידיא רעד+ ,עקירעמַא ןופ
 יי ,1923 טניז ,"רעט

 -- 1891 6/) קיוייא יקצערַאז
 ?סייוו ,קסניּפ ןיא .ּבעג (

 ןופ רערעל ַא ןופ ןוז סלַא ,דנַאלסור
 הרוּת:דומלּת ןיא םידומיל ענײמעגלַא
 . ןיא קיטעמטירַא ןַא ןופ רעסַאפרַאפ ןוא
 םינקותמ םירדח ןיא טנרעלעג .שיסור

 יקצעראז -- רּגז

 רַאפ ןייארַאפ
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 רעשיניורק ,(תירבעּב תירבע טינ רעּכָא)
 =ןטש 17--1913 ,לושלַאער ,לושסקלַאֿפ
 טעטלוקַאפ ןשיטַאמעטַאמ ןפיוא טריד
 ןעוועג ,טַאּפרַאד ןיא טעטיסרעווינוא ןופ

 ןשימעדַאקַאװ ןקיטרָא םעד ןיא קיטעט
 יא עטכישעג רעשידיי

 ,ידיי רַאפ ּפמַאק א טריפעג ,"רוטַארעטיג
 רעטשרע רעד ,םזיטַארקַאמעד ןוא םֹזיִש
 =עג ןייארַאפ ןופ ץנעטכיסקע רעד טניז
 טעּברַאעג ,שידיי ףיוא ןטַארעּפער ןטלַאה
 =וַצ---ןוא קיטירקלּביּב ןופ טיּבעג ןפיוא
 ןופ -- קישטײּבָארָאװ ןרהא טימ ןעמַאז
 סַאּפָארּפ ,(1917 טניז) עיגָאלָאליפ רעשידיי
 טפַאשנטנעדוטס רעד ןשיװצ טרידנַאג
 1916 ןוא 1915 סרעמוז יד ,ָאטנַארעּפסע
 ןשיװצ ערַאמַאס ןוא קסניּפ ןיא טעּברַאעג
 :רָאד ןיא טעדנירגעג 1917 ,עזָאלמיײה יד
 ןַאד ,ןסרוק רעטעּברַא עשידיי טַאּפ
 1918 ,ערַאמַאס ןיא י"דנוּב? ןיא ןיײרַא
 ,עיצַאזינַאגרָא רערַאמַאס יד ןטלָאּפשעג
 ,ּפ"קר ןופ דילגטימ ַא ןעוועג 21 -- 9
 רעטלַאװרַאפ סלַא ,שַיײטרַאּפמוא ךָאנרעד
  ערַאמַאס ןיא לײטּפָא:סגנודליּב םעד ןופ
 רעד תעּב סייררעּביא ןַא טימ) 19--8
 =רָא ,(ןקַאװַאלסָאכעשט יד ןופ טפַאשרעה
 ןוא עיצקעס עשידיי ַא טרָאד טריזינַאג
 ,סעיצקעס עשידנימצַאנ ערעדנַא ךיוא
 יד ןופ שִיערּבעה ןוא ךנּת ןטָאלשעגסיױוא
 .ןעמונרַאפ ךיז ,ןטלַאטשנַאנרעל עשידיי
 לייט ,טעּבױַא רעשיגָאלָאליפ-שידיי טימ
 םיטקיװ פ"א רואינש רעדנעס טימ--זייוו

 =רַאפ ןעוועג ןכָאװ עכעלטע 1919 ,וו"זַאא
 ?ּפָא:סגנודליּב ןשידיי םעד ןופ רעטלַאװ
 ,ס ,פ .ס .ר ןופ ץַאנמַאקלָאפ םייּב לייט
 רָאיַא רעכעה ךָאנרעד ,עװקסָאמ ןיא .ר
  ?לוש ַא רַאפ ײמרַא רעד ןיא טנידעג
 ?כיו רעד .עווקסָאמ ןיא רעטלַאוװרַאפ
 :רָא רעשידיי רעד ןופ רעוט רעטסקיט
 ,דנַאלסורנטַאר ןיא םרָאפער רעשיפַארגָאט
 .טנפערַאּפ רע טָאה ,1920 טכעלקריוװרַאפ

(34) 
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 םעד ןגעוו ןעלקיטרַא ייר עצנַאג ַא טכעל
 ןוא רוטלוקא ןיא שידיי ןופ גיילסיוא
 םעד ןיא) 3 -- 2 ,1 ,1920 ,"גנודליּב
 ןוא ןעלקיטרַא טקורדעג ךיוא לַאנרושז
 ,עטבישעג ןופ דומיל ןגעו סעיזנעצער
  ?טעמָאעג-סגנואיושנָאװ סטילַאש ,מ ןגעוו
 ןשיטעמטירַאװ סיקסמָאטסַאּב .ש  ,"עיר
 "ןיטעלויּב ןשיגָאגַאדעּפא ןיא ,("ךוּבנכער
 :על יד ןוא טּפַאשנסיװכַארּפשח א"צ) 2
 סקרַאמ לדוי ףיוא עזנעצער ַא ,ײטפַאשרער
 2833 11ג400- ןיא ,(קיטַאמַארג:לוש
 ךיוא ,109 ,1921 ,עװקסָאמ ,גגהמ 4

 םעד ןופ םילָאלקח רושָארּב ערעדנוזַאּב ַא
 ,סעדָא) "גיײלסיוא ןשידיי ןטרימרָאפער

 ףיוא טלַאהטנַא עכלעוו ,(16 ז"ז ,2
 ןופ עיפַארגָאטרָא רעד ןגעװ םיללּכ יד
 לטעצ ַא ןוא שידיי ןיא ןעמזִיערּבעה יד
 ןקידקפס רעדָא ןרעװש טימ רעטרעוו
 ןופ גָארטפױא ןטיול 1920 יַאמ ,גיילסיוא
 ַא טעדנירגעג דליּבמָאקלַאפ לײטּפָאדִיי
 :לעוו ןופ ,עיסימָאק עשיגָאלָאליפ עשידיי
 יא רעציזרָאפ) רַאטערקעס ןעוועג רעכ

 גרעּבכָאה ,ד -- רעדילגטימ  ,ַאקרָאיװעװ =!
 ,טסיווגניל רעטּבַאגַאּב ַא ,האזמ אידעס ןוא
 2ֵאר רעװקסָאמ ןטמירַאּב םעד ןופ ןוזַא
 ?כָאנ ןלַאפעצ זיא עכלעוו ןוא (רעניּב
 טקישעג 1921 ילוי ןיא ןיא ,ז יו םעד
 טעּברַא-רוטלוק רעשידיי ףיוא ןרָאװעג
  ֿפױא ןיא טָאה רע ואוו ,װָאקרַאכ ןייק

 ?ָאקלָאפ ָארויּבדִיי ןלַארטנעצ ןופ גָארט
 עשיגָאלָאליפ עשידייַא טעדנירגעג דליּב
 ?עגסױרַא 1923 טָאה עכלעוו ,עיסימָאק
 "שידייז ּב"מז ַא ןּבעג
 רַאפ טעטימָאק:טּפױה ןעשינִיַארקוא םעד
 ?לעיצעּפס ןוא רעשינכעט-לענָאיסעּפָארּפ
 :נעצ רעד ןיא גנודליּב רעכַאלטּפַאשנסיװ
 ;סקלָאפ םייּב ָארויּב רעשידיי רעלַארט
 ,װָאקרַאכ ,גנודליּב רַאפ טַאירַאסימָאק
 :טנפערַאפ טָאה רע ואוו ,(48 ז"ז ,3
 -1יא ןַא ןגעווק גנולדנַאהּפָא ןַא טכעל

 יקצערַאז

 ןופ עּבַאגסיוא)
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 עשידיי ,"ךַארּפש רעשידיי רעכעלטייה
 :ָאלָאנימרעט עשירטעמָאעג = רַאטנעמעלע
 ןטימ) סעיסיוא = סָאלש יד ןגעו ,עיג

  ןשידי ןופ ןפרַאוװוצסורַא ייז ריפסיוא .

 ,סנעזייר ,ז ןגעוו סעיזנעצעּה ,(גיילסיוא
 סעשטיוָאנַאמלַאק .ז ןוא סנירעּפלײה .פ
 :טצעזעגרעּביא טָאה  .סעקיטַאמַארג
 (ערּבעגלַא ,קיטעמטירַא) "קיטַאמעטַאמי
 - ?קעסדיא ,ג"פ:עכולמ) גרעּבכָאה .ד ןופ ר"א
 סוועצנידעּבעל .,(68 ז"ז ,1921 וועיק ,עיצ
 ?צעלק .א .ּב ג"פ רענליוו) "ערּבעגלַאז
 רָאטקעל ןעװעג ,(184 ז"ז ,1924 ,ןיק
 5ארּפ רעװקסָאמ ןיא קיטַאמעטַאמ ןופ

 :ַאמ ןוא שידיי ןופ רָאטקעל ,טלוקטעל

 עשידי עקירָא:3 יד ףיוא קיטַאמעט
 ?טימ ,װָאקרַאכ ןיא ןסרוק עשיגָאגַאדעּפ

 רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןופ רעטעּברַא
 *כַארּפש רַאפ ערדעטַאק-סגנושרָאפסױא
 ךיז טקילײטַאּב ,ווָאקרַאכ ןיא טפַאשנסיוו
 -רַא רעשיגָאלָאלּפ רעשידיי רעד ןיא
 ,קסנימ ןיא "טלוקסייווניאז םעד ןופ טעּב

 - 1893 3:/װװ יכדרמ יקצערַאז
 ורּבַא ,קסניּפ ןיא ,ףעג ( |

 ער ןיא טנרעלעג ,ז קיזייא ןופ רעד
 :עג ,לוש רעשיטָאטש ,ודח ןטרימרָאפ
 ,עגליװ ןיא לֹוש עשינכעט יד טקידנע
 :ךָנַאל רַאפ ןטוטיטסניא יד ןיא טױידוטש
 ..טפַאשטרַיװסקלָאפ רַאפ ןוא טּפַאשטריוו

 יד ןיא םוידיזערּפ ןופ דילגטימ ןעוװעג
 :עד ,עגיל:רוטלוק ,טרָא ןופ ןטעטימָאק

 ןיפ ןַאמטַאר ,ןייארַאפרערעל ןשיטַארקָאמ |

 םעד ןיא רערעל ;װָאקרַאכ ןיא הליהק
 ,ועג) גנודליּבסקלַאפ רַאפ טוטיטסניא
 רעוט ןוא וװָאקרַאכ ןיא (טעטיסרעווינוא
 :לֵא רעד ףיוא גנודליּב ןופ טיּבעג ןפיוא
 =עּברַאטימ ,סַאג רעשידיי ןוא רעניימעג
 ןופ רעטלַאװרַאּפ ,זנהקאסאוחקסס ןופ ױעטי

 12 -- 1911 ,זוהרעטעּברַא?טנגוי ןשידיי
 =ישרַאֿפ ןיא ןצנעדנַאּפסערָאק ןּבירשעג

 ,ןעגנוטייצ עשיסור עלעיצניװַארּפ ענעד



1051 

 ןעלקיטרַא עניילק טקורדעג 1919 טניז
 ןיא גנודליּבסקלַָאפ ןוא קיגָאגַאדעּפ ןגעוו
 :רושז עשידיי ןוא עשיסור ענעדיײשרַאפ
 ןּבעגעגסױרַא--"טפנוקוצא זיא א"צ ,ןלַאנ
  ?עטסּבלעזא וויטַארעּפָאָאק?רעטעּברַא ןופ
 ןיא טעדנירגעג .,ָאקרַאכ ןיא ?טייקיט
 טָאה סָאװ ,ג"פ ןשיגָאגַאדעּפ ַא װָאקרַאכ
 :גסיװ:רעלוּפָאּפ עניילק 8 ןּבעגעגסױרַא
 ןוא רעדניק רַאפ ךעלכיב עכעלטסַאש
 :ַאכַאכ עקניניילק ידע ס--ז א"צ ,טנגוי
 ,(שטיוועקנול ,וו ןופ נגוטעּברַאַאּב) "םימ
 / ץ"ז ,1920) "רעקוצ טכַאמ ןעמ ױזַא ווא

 -שיסור ףיוא םרָאפכוּב ןיא ,דנַא ,א (1

 םןאסה8 78400468 קרעוו שיג;גַאדעּפ ַא

 .ּב"מז ןיא .(48 ז"ז ,וָאקרַאכ) ווסנסתסנאט
 .רַאפ רענידָאג .ש טימ ןעמַאזוצ "שידייה
 :ָאלש ןופ עיגָאלָאנימרעט ַא טכעלטנפעו
 | ,יירעס

 --1877 10/טו}) ףסוי-אּבא ןַאמסוז
 ,עיצילַאג ,דָארּב ןיא ,ּבעג (

 רדח ןיא טנרעלעג רָאי 14 ויי
 ,לושסקלָאפ רעד ןיא קיטייצכיילג ןוא
 רָאי 15 וצ ,ןטעּברַא ןייג טזומעג ןַאד
 רעּביא טרעדנַאװעג ,םייה ןייז טזָאלרַאֿפ
 ,ןרַאגנוא ,ךיירטסע = רעדיג ןוא?רעּביא
 ,דנַאלשטיײיד
 :יטעט עשיטסילַאנרושז ,עקירעמַא ןייק
 --"טסייג:טייצ? ןיא 1906 ןביױהעגנַא טייק-
 ?רָאפ/ ןופ עּבַאגסױוא רעכעלטנכעוו רעד
 רעטעּפש ,ןיקסעּפ .ש ןופ ר"א "סטרעוו
 :ידיאז רעד ןופ טנעדנָאּפסערַאק ןעוועג-
 ,ָאגאקיש ןיא "טלעוו רעטײּברַא רעש ר
 .:ַאיצַאס עשידיי סָאד טריזינַאגרָא 1908
 ןצנַאג ןרַאפ ָארויּבסנַאיצַאטיגַא עשיטסיל
 עטקיניײארַאפ יד טזיײרעגכרוד ,דנַאל

 ןטַארעפער טימ עדַאנַאק ןוא ןטַאטש

 .ןוא םזינָאינוי:דיירט ,םזילַאיצָאס רעּביא
 ,ןגָארּפ עשיטילָאּפ :לַאיצָאס ערעדנַא
 עכעלטנכעװייווצ ַא ןּבעגעגסױרַא 110
 +עּפיגיװ רעדװ גנוטייצ עשיטסילַאיצָאס

 רָאמזיז -- ןַאמסוז -- יקצערַאז

 "רעירוק רעג

 ןעמוקעג 1892 ,דנַאלַאה
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 ,(םישדח 8 טריטסיסקע)
 "גנוטייצ רעטיײּברַא עשידיא ידח -- 4
 ?סיוא ןכָאנ זיא עכלעוו ,לַאערטנָאמ ןיא
 ?רעטנוא המחלמ:טלעװ רעד ןופ ךָארּב
 ?קַאדער 1914 רעּבמעװָאנ טניז ,ןעגנַאגעג
 ןופ גנולײטּפָא = רעטעּברַא רעד ןופ רָאט
 ,עיפלעדַאליפ ןיא "טלעוו רעשיריא? רעד

 ,ןציקס ןוא ןענַאטעילעפ ךיוא ןּבירשעג
 ,עקניסוז .א ,רעטגָאז עלעּבַא פ"א ךיוא
 ,ןַאמטיװס ,א ןוא ןמז .א

 -- 1886 ןןט) ןימינּב ןַאמסוז
 ,עשטשינ ףרָאד ןיא .ּבעג (

 ןַא ןיא ,עיצילַאג-חרזמ ,ווָאשטָאלז ייּב
 טנרעלעג רָאי 16 ויּב ,עילימַאּפ רע; ערָא
 ךיז ןעמונעג ךָאנרעד ,שרדמ:תיּב ןיא |

 ?ליטרַא טקורדעג 1908 טניז ,הלּכשה וצ
 טַאלּבנכָאװ ןקידשדוק:ןושל םעד ןיא ןעל
 ןשידי םעד ןיא ןוא "תדה יקיזחמז
 רעשידוי רעזעיגילער רעדח טַאלּבנכָאװ
 .ףיוא ,גרעּבמעל ןיא עדייּב ,"רעטיײּברַא
 הנוי ןופ "גָאטש רעװעקַארק םעד ןיא
 ןוא טשידיי ,דנַא ענעדיישרַאפ ןוא ,לּפערק
 ךיוא ,עיצילַאג ןופ ןעגנוטייצ עשִיערּבעה
 :ַארּב ַא ןּבעגעגסױרַא 1922 .יבצ:ןּב פ"א
 ןשיסקָאדַאטרָא ןופ ,"ךונח רעזנואק רוש
 רעשידיי ןךוא רעשִיערּבעה .טקנוּפדנַאטש
 תבישיז הרות:דומלת רעד ןיא רערעל
 - ,וָאשטָאלז ןיא "םייחל חרוא-

 (1922 ןו)ש -- 1856) בקעי רָאמויז
 ףעשיטַאבעלַאּב ַא ןיא ענדָארג ןיא ,ּבעג
 עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב טָאה ,עילימַאפ
 ?דניק ןיוש ךיז טָאה ןוא גנויצרעד עשידיי
 ?יעפ עסיורג ענייז טימ טנכייצעגסיוא זייוו
 ?עפמעט ןייז רעּבָא ,ןענרעל ןיא ןטייק
 שַאנ רעשיטסיטרַא טכע ןַא ןופ טנעמַאר
 ןופ ןעייר יד ןיא ןּבירטעג םיא טָאה רוט
 סע סָאװ ,רעלטסניק-סקלָאפ עשידיי יד
 ןוא םינחדּב עלַא יד ןעוועג לָאמַא ןענייז
 קרַאטש ,ז זיא ןחדּב סלַא .רעגניז:סקלָאפ
 :ייר:שיװטיל יד ןיא ןעוועג ןעמונעגנָא
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 רעד יװ םעדכָאנ טרפּב ,תומוקמ עשיס
 .רעשינחדב רעד ןופ ןרעטש רעטסערג
 :עגקעװַא ןיא ,רעזנוצ םוקילא ,טסנוק
 תונחדּב ןייז ןיא .עקירעמַא ןייק ןרָאפ

 תופירח ןוא תֹואיקּב ןזיװעגסױרַא רע טָאה
 ?רסֹומ ןוא :הריקח ,םיקסוּפ ,ס"ש ןיא

 ;גײלעגנָא- ןַא ןעוועג זיא רע ןֹוא םירפס =

 ?כרוד טָאה רע עכלעוו ,המחלמ-טלעוו יד
 .=ֹעג רעװװש טָאה ,ענליוו ןיא טכַאמעג -
 יד ןופ םענייא ,ןחדּב- ןטלַא םעד ןפַָארט

 רעקױָאד רעד ןופ רעיײטשרַאפ עטצעל
 ןגעלעג טינ םענייק זיאיס ; טסנוק:סקלָאפ
 טרפּב -- תונותח ,תוחמש ןייק ּפָאק ןיא
 -- רעגײטש-דַארַאּפ ןלענָאיצידַארט ןפיוא

 .ןּבילּבעג זיא ,ז ןוא ,טרעהעגפיוא ןּבָאה -
 ענייז ןופ ןטינשעגּפָא ,ןעלטימ םוש ןָא
 2סֹור ןיא ןטקעטיכרַא ןענייז ייווצ) ןיז
 :שטייד ןיא רעגיצידעמ ַא--רענייא ,דנַאל
 ןייז ןטכיררַאפ טווורּפעג טָאה רע ,(דנַאל
 :נָאק ףיוא ןעגנוטערטסיורצ ךרוד הכרעמ
 טינ רעּבָא ,ענדָארג ןוא ענליוו ןיא ןטרעצ

 ,ץיוו ןשידיי ןפרַאש ןייז ףיוא קידנקוק -

 טימ שידָאמטלַא וצ ןעוועג ןיוש רע ןיא
 :לע ןייז ןוא ,סעמעט ןוא ןעמַארג ענייז
 ןיא ,עקירעױרט ַא ןעװעג זיא רעט
 :עווש ַא ךָאנ זיא רע זיּב ,טיונ ןוא תוקחד
 :יּפש ןיא ןּברָאטשעג טײהקנַארקצרַאה רער
 -- "םילוח תרמשמח רענליו ןופ לָאט
 גנולמַאזַא סױרַא זיא רעדיל ענייז ןופ
 יֵל איירד וצאד נֹוא ,,.הריפס אידא ט"א

 יג טלעטשיגרָאפ זיא סע עכלעו רעד
 עגיטרַאסָארג עליפ ףיוא רימ ןופ ןערָאװ

 סָאד (1 ,,טפַאשלעזעג ןוא ןעטייצכיוה
 ,"ךַאל רעד (3 ,עדָאמָאק איד (2 ,לריּפַאּפ
 .(32 זיז ,188ג ,ענליװ ,ץמ ,ל .י קורד)
 סָאד/ ט"א םייויש עלעכיּב טייווצ ןייז ןיא
 ,191/ ,עגליו) "ץרעה עשידוי

 יד זניצ ןלָאצ טוװרּפעג ןיוש רע טָאה
 :ָאיצַאנ םעד -- ןעגנוגעװַאּב עשידיי עייג

 ןאמטיז --- רָאמזיז

 זיו 48( 
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 'טָאה רע ,וו"זַאא םזינויצ םעד ,םזילַאנ
 :לוק עטנַאסערעטניא טכעלטנפער .פ ךיוא
 "ןחדּב ַא ןופ תונורכזע עשירָאטסיה:רוט
 ,ןעזײה .ז ןופ ר"א "סקנּפ םעדק ןיא
 ;נַאג ַא ןגעװ תועידי טגנערּב רע ואוו
 :ָאוטע לסיּב ַא ךיוא ,םינחדּב ייר רעצ
 עשידי ןגעװ) לַאירעטַאמ ןשיפַארג
 | ,(ןרָאי עקילָאמַא תונותח-

 רעזנוא, ;410 ,409 ,1921 "גָאט רעזנואא =

 | וי ,106 ,"דגײרפ

 --1898 לולא ח"ר ברע) דוד ןַאממיז
 ןּבעל ,זדַאלעשט ןיא .ּבעג (192 261
 =ַאּב ַא ןיא ,טנגעג רעװָארּבמָאד ,ןידנעּב
 ןבעגעגקעװַא יחפ ,עילימַאּפ רעשיטַאּבעל
 רַאפ טמָשעג ואו ,רדח ןיא ןרָאװעג
 .םותי ַא זייוודניק ךָאנ ןּבילּבעג ,ּפָאק ןטוג ַא
 =ָעְג ןײלַא רָאי 13 ֹוצ ןיוש ,רעטָאפ ןופ
 ןיא טּבעלעג 1913 טניז ,ןענידרַאפ טזומ
 +ָפלַא ,רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג ,זדָאל

 .ןעמונױַאפ ךיז וליפַא ,שִיערּבעה ןֹופ רער
 שעגּפָא רעדיל עטשרע יד ,ףחסמ טימ
 =יריי רעזדָאל ַא ןיא רָאי 15 וצ טקורד
 טקילײטַאּב ךיז רעטעּפש ,גנוטייצ רעש
 =גנויז רעטכיד עגנוי יד ןופ ה"מז יד ןיא-
 ירלעפיס;א ,"ןעגעווז - ,!ןעגנַאזעג ,"שידיא
 דוד ּפיא .,ןּבַאגסױא רעזדָאל ערעדנַא ןוא -

 ?ַאנגיא .ד ןיא דרעדיל טכעלטנפערַאפ ןוז
 כֹוּב ןיא .טוז ײןעטפירשק ּב"מז סווָאט-

 :ט"א רעדיל גנולמַאזַא ןּבעגעגסיױרַא םרָאפ

 .שיל) "ךיא לַאפ עדנזיירק ןטייקטייוו ףיואק

 .עדיא ןופ סעיציזָאּפמָאק טימ ,טריפַארגָאט
 .?גדייל,(1921 ,ודָאל ,ידירחאק ג"פ ,רעניורּב
 .קנַארק רעווש 1922 ,טיונ ןוא רעגנוה קיד

 ?חַאפ רעּביא טרעגלַאװעג ךיז ,ןרָאװעג
 טנלע ןּברָאטשעג ןוא רעלעטיּפש ענעדייש

 .,עלסערּב ןיא לָאטיּפש ַא ןיא םַאזנייא ןוא
 ,דנַאלשטיײד

 .טַאלבסקלַאפ ףעזדָאל; ןיא ,סקופ בייליםייח

 -- דלעפ'ס} ןוס ,ןיכוראב ילא 11923 9/|} ןופ

 .,1923 ,ידָאל) .": ,ך ןופ ץנעדנַא םעד טעמדיװעג

 ,282 ,ז ,1923 ,"טלעוו-רעכיּבא 5(1 'ה }
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 ?/ןז--(* 1851 2//) השמ טרעפפייז
 רענוװָאק ,רימָאקליװ ןיא .ּבעג (2

 יד ןופ רענייא ,רעטָאפ ןייז ואוו ,,ּבוג
 ןעוועג זיא .םיליּכשמ רענליוו עקיטלָאמעד
 + וצ .רעשדלעפ

 גנערטש רעד ביל
 - רעשיסקָאדָאטרָא
 ןעמוקַאּב הביכס
 ?ענָאיצידַארט יד
 רעד עשידיי על
 טנרעלעג = ,גנווצ
 ייַּב ןוא רדח ןיא
 םעד ןופ ,םידמלמ
 טימ טנעקַאּב ךיז קעטָאילּביּב סנטַאט
 ,ריטַארעטיל-הלּכשה רעשיערּבעה רעד
 יד טימ ןרָאפעגרעּבירַא רָאי ןעצ וצ
 ?רעווש לטעטשניילק םעד ןיא ןרעטלע
 / ואו ,ןַאמעינ םייּב ,,ּבוג רעקסנימ ,ענז
 יד טנעיילעג ,דומלּת טנרעלעג רעטייווי

 רעגערטנקַאּפ יד סָאװ ,ךעלכיּב-הלּכשה
 :רַאפ וצ לטעטש ןיא ןעגנערּב ןגעלפ
 ןקרַאטש ןרעטנוא ןועוװעג ןוא ,ןפיוק
 ןעגנוטייצ עשיערּבעה יד ןופ קורדנייא
 סָאװ ,"ץילמהח ןוא "דיגמהז ,"למרּכה+
 סלַא ןוא ,טרינָאּבַא טָאה רעטָאפ רעד
 ןייז טקורדעגּפָא ןיוש לגניי:הווצמ:רּב
 ,"למרּכה, ןיא ץנעדנַאּפסערָאק עטשרע
 .ץכעלטפַאשגסיױװ:רעלוּפָאּפ טקורדעג ןאד
 ,"םיבכוּכהח סנַאמלהָאװ ןיא ןעלקיטרַא
 ,ןכַארּפש טנרעלעג ,"למרּכהח ,"ץילמהח
 רעּבָא ,טעטיסרעווינוא םוצ קידנטיירג ךיז
 :עג רעטָאפ ןופ גנֹורעדָאפ רעד טױל
 רענישזָאלַאװ רעד ןיא ןענרעל ןרָאפ
 םורַא םישדח 8 ןיא רעכלעוו ןֹופ ,הבישי
 ןענעײל רַאפ .רָאװעג ןסָאלשעגסיױא
 טנרעלעג םישדח 13 ןַאד ,"ןעלסּפ:ףיירטז

 -ײא 'א --"אקירמאּב לארשי ימכח, טױל (*
  טָאה י"נ ןיא ןוירק עשירַארעטיל יד ןיא ןײ"רּת

 רע זַא ,ןטלַאהעג ןעמ -
 ןרָאפ 84 8

 .ןָאקיסקעל רעזנוא רַאפ עיפַארגָאיבָאטװא ןייז |

 ןופ רעטלע ןיא זיא

 טרעפייז

 ןפַאש טוורּפעג .ז |

 ַא טכעלטנפערַאפ א"צ |

  ןופ זיא עטַאד עטכַארבעגנּבױא יד
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 :ַאס םעד .ןיא ,ענליװ ןיא יירעשדלעפ
 ?קָאדרעּבײא םעד ייּב לָאטיּפש רעשטיוו
 1873 רעטעּפש ,רעטױעטשיורפ רָאט
 :רעשדלעפ םעד ענוװָאק ןיא ןטלַאהעגסיױא
 קַארּפ טוט סרעטָאפ ןכָאנ ןוא ןעמַאזקע
 ענזרעווש ןיא רעשדלעפ סלַא טריציט
 ;ערג ןקיייּברעד םעד ןיא רעטעּפש ןוא
 .עג קיטייצכיילג ,ץביױטש לטעטׂש ןרעס
 עשיטירק ןוא עשיטסיצילּבוּפ ןּבירש
 ;דָאר ןיא .ןענָאטעילעּפ ןוא ןעלקיטרַא
 ?ןיצ ,"םימכח תפסא? ,"לוקה, סנָאסניק
 :ָאק ,"דיגמהז ןיא ןעלקיטרַא עשיטסינ
 ןהסתפתממהח אץסמעאג ןיא ןצנעדנַאּפסער
 קץססאו8 8068 ןיא ךיֹוא .ןוא 38
 ןיא "חפּב רוּפצהח רוֿפיס ַא ,28308813 ןוא
 יד ןופ ןדירפוצמוא .וו"זַאא ,1883 ,"רואהז
 - רעשידיי רעד ןופ רעשרעהַאּב עקיטלָאמעד
 טָאה--ןײטשָאלּב  ןוא/ רמש---רוטַארעטיל

 סָאװ ,ןַאמָאר ןשידיי ַא
 .ַאער םעד ןגעק ןקידניז רעקיגײװ לָאז
 :ָאר ענייז ןּבירשעגנָא טָאה רע ןוא ,םזיל
 ןעמולּב רעדָא םיגונעּתּב הבחאק ןענַאמ
 -- עלעטיג ןוא עלעטיאק ,"רענרעד ןוא
 :יִל ןיא ןעּבעל ןעשידיא םעד סיוא ןַאמָאר
 ?הע ןוא עּבעיל ןעשיווצח ןוא 219 ז"ז ,"אט
 ןיא סָאר ג"פ ןופ ןּבעגעגסױרַא עלַא) "ער
 -:ָעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא 1886 .(ענליוו
 - לעדרָאוצנייא ךיז גנונעּפָאה רעד טימ עקיר
 טָאה רע .טעּברַא רעשירַארעטיל ייב ןענ
 ;לָאמעד יד ןיא ןטעּברַאוצטימ ןּבױהעגנָא
 :נכָאװ עשידיי רעקרָאײוינ עמערָא עקיט
 .ןיא טרידנָאּפסערָאק ךיוא ןוא רעטעלּב
 טָאה רע ואוו ,164 אס. 8004012 רעד

 לקיטרַא ןרעסערג ַא
 ."ב ןיא רעטַאעט ןשידי םעד ןגעװ
 עלעירעטַאמ ןייז ןרעסעּברַאפ וצ ידּכ
 אפ יד ןעגנערּבּפָארַא ןענעק ןוא עגַאל
 ןצ ןּבױהעגנָא ,דנַאלסור ןופ .עילימ
 :ַאעט ןשידיי םעד רַאפ ןסעיּפ ןּביירש
 / :ַאערַא ,קיטשרעטַאעט טשרע ןייז ,רעט
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 ,ןבעל:רעטעּברַצ ןופ עמַארד עשיטסיל
 ןוא ,ןלַאפעגכרוד זיא ,"רעסָאלש רעדװ
 ?וצרעּבירַצ ןעוװעג ןעגנואווצעג זיא רע
 םירמז יו ,ןטערעֿפָא עשירָאטסיה וצ ןייג
 ,"לארשי רמושח ,"סוטיטח ,"תיאנומשחה
 ,"אבש תּכלמח ,"ןויצ תבישח ,"קדצ רגח
 ןיא ןוא ,גלָאּפרע טַאהעג ןּבָאה עכלעוו
 2רַאפ ןעװעג רע זיא רָאי 13 ןופ ךשמ/

 רַאפ קידנּבײושנָא ,רעטַאעט ןטימ ןדנוּב

 ןעגנואווצעג רעּבָא ,ןסעיּפ 47 טייצ רעד
 :עג ןקירעדינ םעד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז
 :עט ןשידיי ןקיטלָאמעד םעד ןופ קַאמש
 ןיז םיּכסמ קידנענעק טינ ןוא רעטַא
 ןרָאטקַא יד סָאװ ,סעיצַארעּפָא יד טינ
 :עט ענייז רעּביא ןּביולרעד ךיז ןגעלּפ
 .?עג םעד טזָאלרַאפ רע טָאה ,קיטשרעטַא
 זיא ןוא ײרעּבײרשרעטַאעט ןופ טיב
 עשידיי יד ןופ רעטעּברַאטימ ַא ןרָאװעג
 :ָאר רעטשרע ןייז .,ןעגנוטייצ עכעלגעט

 ןוכ םרוהט רעדז ,עקירעמַא ןיא ןַאמ
 :ַאט ןעשידייא ןיא טכעלטנפערַאפ ,"לבּב
 :כוּב ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא "טַאלּבעג)

 ןופ טָארקנַאּב םעד טלדנַאהַאּב ,םרָאּפ
 דנַאלסור ןיא עיצַאלימיסַא רעשידיי רעד
 ןעמָארגָאּפ יד סָאװ ,םשור םעד רעטנוא

 .?גיא רעשידיי רעד ףיוא טכַאמעג ןּבָאה

 -ַאר םעד ןופ גלָאפרע רעד ,ץנעגילעט
 יָאר םעד רַאפ טכַאמעג םיא טָאה ןַאמ
 ואו ,"טַאלּבעגַאט/ ןופ רעּבײרשנענַאמ

 ןופ רענייא 1905 טניז ןרָאװעג זיא רע
 ןופ ךשמ ןיא ןוא רעטעּברַאטימ:טּפױה יד
 ,ןענַאמָאר 64 ןּבירשעגנָא רָאי 17 יד
 :ַאּפ סרעדנוזַאּב ןענייז סע עכלעוו ןופ
 ,"רעקנַאלוהָאּפ עשוז/ ןעװעג רעלוּפ
 "טכַאל ןוא טנייוו קרָאיונ'וװש ,יּפָארַא גרַאּבז
 :יּביא רעדח--ייז ןופ רעטצעל רעד) .דנַא ,א
 .(טקידנערַאפמוא ןּבילּבעג זיא--"קנופ רעג
 ,ןציקס ריש ַא ןָא ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה רע
 :סערָאמוה .,,ןענַאטעילעפ ,ןעגנולייצרעד
 ?עג ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא ןוא סעק|

 טרעפייז

 ,"עט'נכדש יד עשַאװד
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 =סיוא ענעדיישרַאפ ןיא ןעוועג טקורד
 ןעשידוי רעװעשרַאװח ןיא ךיוא ,ןּבַאג
 םעד ןיא ,1894 ,"רַאדנעלַאק:ןעילימַאפ
 =נעזָאר ןושרג ,"רודה? סנַאמשירפ ,"דוי
 .ו"זַאא "הרוּבדהא ןוא "ירבעהח סגייווצ

 ןייז ןרעװ טנָאמרעד ףרַאד סרעדגוזַאּב -
 ",ש .א .פצ רעד ןיא ןעלקיטרַא .עירעס
 רעשידי רעד ןופ תורקפה רעד ןגעק

 ערעסערג ןייז ,עקירעמַא ןיא עסערּפ
 ןעשידוי םעד ןופ עטכישעג ידו טעּברַא

 - "ענהיּב ץשידיא יד, ּב"מז ןיא ,"רעטַאעט
 ןופ ײליּבי ןקירעי:20 םוצ ןּגעגעגסױרַא)
 ,(1897 קרַאיײוינ ,רעטַאעט ןשידיי םעד

 רעסיורג רעדח לקיטרַא * רעטַאעט ןייז
 ענייז ,1909 "ַאקירעמַאז ּב"מז ןיא "תמ
 ןופ ןוא םיליּכשמ רענליוו ןופ תונורכז
 =עג זיא רע ןעמעוװ ייּב ,וּפַאמ םהרבא
 .ףיוא ןוא ,"ןרוּתהח ןיא ,רַאטערקעס ןעוו !

 ןיא .דנַא .א "רבעיחא חול ךוּברָאי ןיא
 ג"פ ןיא) י"נ ןיא סױרַא ןענייז םרָאפכוּב
 ןענַאמָאר ענייז (זָאק גנישילּבָאּפ ורּביהז
 שקל ןופ טסַאג ַאז ,"ןדע=ןג ןופ ריט םייּבח

 ענכיווש ,ײקצָאטָאּפ ףַארגז ,"טלעוו רענ
 =ומ עשינַאריטא

 :ָאנש יד ןופ גינעק רעשיווטילא ,"רעט
 םעד ךרוד רעיצַאּפשח .,"ַאּבויקז ,"סרער
 ַאּפ ןופ טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה ,"םונהיג
 "טייצ ןיימ ןופ ןעיורפ, ַאצצַאגעטנָאמ ָאלָא
 --"ןעלהעוואוצסיוא ןנַאמ ַא טסגוק יד ןוא -

 =ידיי רעד ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ רענייא

 ,עלירעמַא ןיא טרפּב ,רוטַארעטיל רעש

 טייקיסעמדנוש רעצנַאג רעד ייּב ,ז טָאה

 ,ןענַאמָאר ענייז ןופ טילַאטנעמיטנַאס ןוא

 רע סָאװ ,טסנידרַאפ םעד טַאהעג ךָאד

 . ןשידיי םעד ןפַאש וצ ןפלָאהעגטימ טָאה
 :שידי רעײנ רעד רַאפ רעזעלנסַאמ

 +ַּפָארַא ךיז ;רוטַארעטיל רעכעלטלעוו

 ןוא ןומה ןופ קַאמשעג םוצ קידנזָאל

 רע טָאה ,עסערּפ שידיײ:שינַאקירעמַא רעד

 ,רעקינײװ ךס ַא ןּבעגעג שירעלטסניק
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 ןיא יס ,ןעװעג לגוסמ סע זיא רע יו
 :ײז ןיא רעּבָא ,ליטס ןיא ייס טלַאהניא
 .ןּבעל ןשידיי םעד ןופ ןעגנורעדליש ענ
 :סױרַא ךיז טָאה םייה רעטלַא רעד ןיא
 :טפירשסקלָאפ רעטּבַאגַאּב רעד ןזיוועג
 טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ,רעלעטש
 וצ טיקכעלדניירפ ,טײקנדײשַאּב ןייז
 :סנּבעל ןוא םזימיטּפָא ןרעטנומ ,םירבח
 ןייז ןופ געט עטצעל יד זיּב טייקיטסול
 =ג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןוא ןּבעל

 רעשידיי רעד ןופ רעדילגטימ עטסטּביל
 י"ב ןיא החּפשמ:רעלעטשטפירש

 ןיא ,ןיצק יּבר ןאקירמאּב ?ארשי ימכח

 ,ק }|| ,?קעטָאילּביבסקלָאפ רעשידוי, ס--ע"ש

 יַאש ןייז ןופ םועליּבוי ןעגירהעי:50 םוצ , ,רמרמ

 ןופ (?) ?דרָאקער ןעשידײ, רעגַאקיש ןיא ,"ןעפ

 16/ 11 ןופ ?טיײהײרפ, א 40 6 עא

 ,שטיװָאקילעז ,ג 11923 |

 .ןופ ?טַאלּבעגַאט ןעשידײג ןיא ,,דנא .א ןָאס

 ירָאפ,  ןיא ,גרוּבזיג יא ר"דו 1922 /

 ,"גָאט רעזנוא ,רעּפעט ,ק 11922 ,"סטרעװ
 ןעשיריא ןופ עטכישעג, ,ןירָאג וּב 1312 ,2

 .סייא ןרעװ סע ואװ) המישר ,88 ,11 ,"רעטַאעכ
 ,(קיטשרעטאעט סד-ז טנכערעג

 ( -- 1884 השמ גרוּבליז
 ,טנגעג רענליוו ,ָאנשטעדָאלָאמ ןיא ,ּבעג
 טנרעלעג .עילימַאפ רעשיטַאּבעלַאּב ַא ןיא
 ךיז רעטעּפש ,הבישי רעד ןוא רדח ןיא
 .עגלַא וצ ןעמונעג
 גנודליּב רעניימ
 ןיא טּבעלעג ןוא
 עה סלַא קסנימ
 .רערעל .רעשִיערה

 ףיז 1906 םורַא
 - ליוו ןיא טצעזַאּב
 טָאה רע ואוו ,ענ
 טיֿמ טריטויּבעד
 יא ןעגנולייצרעד עכעלטע
 ,יקסדַאשרעּב י ןֹות
 רעד ןצנַאגניא
 ןוא רעדליּב -סגנומיטש טכעלטנפערַאּפ
 רענליו ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנולייצרעד

 ר"א "ןמזהק }ן

 ןּבעגעגּפָא ךיז ןַאד

 גרובליז--טרעפפייז

 ..נָארַא לכימ ,רענסעק :

 ,רוטַארעטיל רעשידיי
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 עשידיי סָאד} יװ ,ּב"מז ןוא ןטפירשטייצ
 ,"טלעוו ידח ,"עמיטש-דנעגויז ,"קלָאפ
 ערעדנוזַאּב ַא ,דנַא ,א ,"טייצ עיינ ידח
 עשירַארעטיל יד ןיא טײקמַאזקרעמפיוא
 :רעד ערעסערג ןייז ןגיוצעג טָאה ןזיירק
 ןיא) "שנעמ ַא רעגייאז ט"א גנולייצ
 ;ןש ,"ןעטּפירשטַאנָאמ  עשירַארעטילװ
 םעד ּבילוצ טקידנערַאפ טינ ןּבילּבעג
 :וק סע ואוו ,(לַאנרושז ןופ גנַאגרעטנוא
 =ןייא עכעלשטנעמ יד קורדסיוא םוצ ןעמ
 ?דנורג יד--ןּבעל רַאפ קערש רעד ,טײקמַאז
 1912 לירּפַא ,ןלעװָאנ ס --ז ןופ ןוויטָאמ
 (ןרָאהנײא דוד טימ ןעמַאזוצ) טריטסערַא
 טײקירעהעגוצ ןופ דשח ןשלַאפ ןרעטנוא
 :ַאב ןתולדּתשה עגנַאל ךָאנ ,"דנוּבח םוצ
 ןזָאלרַאפ וצ יאנּת ןטימ ןרָאװעג טיירפ
 ;עג המחלמ:טלעװ רעד זיּב ,דנַאלסור
 ןוא עקָארק ןיא ,עיצילַאג ןיא טּבעל
 רע ואוו ,ןיוו ןיא ךָאנרעד ,גרעּבמעל
 רעשיערּבעה סלַא טקיטפעשַאּב ךיז טָאה
 :סױרַא ןּבױהעגנָא רע טָאה 1920 ,רערעל
 יקיטירקח ט"א לַאגרושז:שדוח ַא ןּבעגוצ
 טריּפורג טָאה סָאװ ,(ה"ח 10 סױרַא)
 :ַארעטיל עגנוי יד טּפיוהרעד ךיז םורַא
 ןוא עקירעמַא ,ןיוו ןופ ןטפערק עשיר
 :ָאנ רעד ץוחַא טָאה .ז ואו ןוא ןליופ
 :ײשרַאפ ןֹוא "ּפָאק -עטיוט רעדו עלעוו
 ,לזמ פ"א ךיוא ,ןציטָאנ ערענעלק ענעד
 עשיטסיצילּבוּפ עירעס ַא טכעלטנפערַאפ
 וצ ךייא ּבָאה ךיא סָאװח ט"א ןעלקיטרַא
 רעדמערפסקלָאפ רעד ןיעק -- "ןעגָאז
 ?גיא רעקידנריזינויצ רעדָא רעטרילימיסַא
 ג"פ םעד ןופ רעריּפנָא סלַא .ץנעגילעט
 יד ןּבירשעג רע טָאה "לַאװק רעד
 ץרּפ ,ל .י ןופ עיגָאלָאטנַא רעד וצ תומדקה
 "םירטפנ ףניפ, ןופ עּכַאגסױא רעד ןיא
 עשיליופ סָאד/ סיקצעניל .י י וצ ןוא
 :לייו ןייֵק ןעמוקעגקירוצ 1923 ,"לעגנוי
 :יטירק טייצ וצ טייצ ןופ טקורדעג ,ענ
 1925 ,"גָאט רענליווח ןיא ךעלק יטרַא עש
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 רעטַאעט רַאפ טַאלּבנכָאװ ַא ןּבעגעגסױרַא
 16 סױרַא) "המיּב ידע ט"א ָאניק ןוא
 ןמחנ טימ ןעמַאזצ 1926 טניז ,(.מונ

 :ַארעטיל ידח ןופ רָאטקַאדערטימ ליזיימ
 טָאה -- .עשרַאװ ןיא ?רעטעלּב עשיר
 :ענג .נ .א--שִיערּבעה ןופ טצעזעגרעּביא
 ליאומַאסװ ןוא ?ָאלעטַא השעמח סניס
 ,ןילרעּב + ,"ג"פ:ללּכו) "שטיװָאליאומַאס
 ג"פ רענליו ןרַאפ ןוא (63 ז"יז ,2
 ?דנירטס טסוגװַא :ןיקצעלק .א .ּב ןופ
 ?הנותח קיצנַאװצ--ןּכָאה הנותחח סגרעּב
 .,(346 ז"ז ,1924) "סעטכישעג
 ?טנפערַאּפ טינ ךָאנ) "רַאנ ַא ןופ יודיוו
 רעדח ןַאמָאר סקניריעמ ווַאטסוג ,(טכעל
 ןשיטירק ַא טימ ,330 ז"ז ,1925) "םלוג|

 =רָאפ ןעוועג טייצ עסיוועג ַא--,(ריפניירַא

 .יל עשידיי יד ןופ ןייארַאפ ןופ רעציז
 ,ענליוו ןיא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעט |

 !ואו/) יהיעשי = דוד שוברעּבליז
 ?חירזמ ,קישטשילַאז ןיא ,ּבעג ( -

 זיא ,יבצ?רזעילא ,רעטָאפ ןייז ,עיצילַאג
 ,לטצטש ןופ טנַאקיפַארשײ ?טּפױה רעד ןעוועג
 רעד ךָאנ רעּבָא
 זיא ,1866 ,הפירש
 טמערָארַאפ רע

 רעמ ןוא ןרָאװעג |
 ןלָאצ טנעקעג טינ
 ,דומיל?רכש  ןייק
  ףעכלעוו ,,ז ןוא
 יד ייּב ןיוש טָאה
 ;ךָא ךיז םיד זמלמ
 | בָא טָאה ,גיקסוּפ ןוא ס"ש טימ טּפַאזעג

 :ַאגַאדַאס רעד ןיא ןענרעל וצ ןּבױהעג -
 ןח-אשונ הדמתה ןייז רַאפ ,זיולק ױער
 סיא ןּבָאה ייז ןוא ,םידיסח יד ייּב ןעוועג
 ,תואצוה ערעייז ףיוא וליּפַא ,ןעמונעגטימ
 ,ןיבר םוצ ערַאגַאדַאפ ןייק

 רַאפ ןעמוקעגנָא תודמול טיורג ןייז רַאפ

 ןופ זיוה שיריִבג ַא ןיא םעדייא ןַא
 :רעל ןּבױהעגנָא ,רעציזַאּבסטוג ןשידיי ַא |

 שוּברעּבליז --- גרוּבליז

 . רעדע

 ,ןיוו ןיא טצעזַאּב ךיז |

 - רָאי 20 וצ
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 ןופ יוערעל:טַאוװירּפ םייּב ןוא .נּת ןענ
 הבנגּב ,שטייד ךיוא--רדניק סרעווש םעד

 םירפס יד ןיא ןוא םירפס:הצילמ טנעיילעג |
 סָאװ דימתמ רעּבלעזרעד ןעוועג--םינוציח
 2עג םורַא םישדח 6 ןיא ,ארמג רעד ןיא
 ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ ,ןמלא ןַא ןּבילּב
 ןייק ןרעטלע יד ןָגטוצנָא טינ ,לטעטש
 ,זיולק ןיא טנרעלעג רעטייוו שפנ:תמגע
 ןיא ןָאטעגנײרַא ךיז טּפיוהרעד| רעּבָא

 ;עװ קינײװסױא ףיוא טנעקעג ,הלּכשה
 / םירשילא סאטאצול ,עטכישעג-טלעוו סרעּב
 נָא ןיא ,ו"זַאא ידוע לדגמץ ןוא "הלהּת
 הנותח רעדיװ םורַא רָאי ןּבלַאהטרעד
 .ָאק ןיא ףעטכָאט ַא סדיגנ ַא רַאפ טַאהעג

 .תטש קיסײלּפ ןוא טסעק ןסעגעג ,ײמָאל
 .צשיערּבעה יד ןוא עשטייד יד סריד

 טימ טריטויּבעד 1878 ,רוטַארעטיל:הלּכשה
 :ָאמס ןיא םירוּפיס ןוא םירמאמ עכעלטע
 2ָאק ןיא ,ירחשהז ןוא "טיּבמהח סגיקסנעל
 - ןוא ידוהי שיאּפ"א ךיוא ,"רותה רעײמָאל
 .םישדח 6 טכַארּברַאפ 1880 ,לארשי ןּב
 סטוהָאק ןופ היגמ.לעּב סלַא ןיװ ןיא
 םעד ןופ ןוא 'ד תוא "םלשה ךורעװ
 :ָאטָאּב ןיא ןּבעגעגסױרַא 1882 ,"רחשהז
 על ןיא ךָאנרעד ןוא ,עינעמור ,ןַאש

 / ט"א לַאנרושזשדוח שירַארעטיל ַא גרעּב

 .,(ת"ה 8) "רואה / .איצ טָאה רע 'ואװ

 רוּפיס ןרעסערג ןטשרע ןייז טכעלטנפערַאפ
 :ַאּב ךיוא סױרַא) "םיריסא איצומח ט"א
 . ןופ רערעל ןעוועג רָאי 0 ןַאד ,(רעדנוז
 ;סקלָאפ יד ןוא עיזַאנמיג ױעד ןיא עיגילער

 - :ייווצ ַא ןּבעגעגסױרַא ,ײמָאלַאק ןופ ןלוש
 1893 ּבײהנָא ,(ג"נרּת) ייםעהא טפירשנכָאװ

 :ַאּב ךיז טָאה רע
 עשיערבעה ענעדיישרַאפ ןיא טקילײט

 ,"הריפצהש ,"ץילמה! יו ,ןטפירשטייצ
 ,"לארשי תסנּכ/ ,"תודהיה; סעסעדיורּב

 *לוַּכשאהש ,"הנשה רפסח ,"שדחה ריגמה;
 ױעדַאּב םשרג ןופ "תעה, ,"ףסאיחא חול;

 - ,םירמאמ ץוחַא ,טָאה רע ואוו ,,דנַא .א !
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 ןיא) ינדה ּפ"א ךיוא ,,ןעלקיטרַא עשיטירק
 .רַאפ ,ידבז ,("ףברעממו חרזממ, סניניירּב
 סעקסערָאמוה ייר עצנַאגַא טכעלטנפע
 :סױרַא םרָאפכוּב ןיא --.ןעגנולייצרעד ןוא
 ;ייצרעד ערעסערג ַא--"תּבה חּכח : ןּבעגעג
 עשירעגייטש:רוטלוק --- "תונורכזח ,גנול
 :ַאג ןיא ןּבעל ןשידיי םעד סיוא רעדליּב

 םג םישדחק ,(1885 ,גרעּבמעל) עיציל
 סעקסערָאמוח ןוא ןעגנולייצרעד--"םינשי

 -- ""םיקושע תעמדח ,(1820 ,עקָארק}
 ואוו ,קרעו עטסױעלוּפַאּפ ענייז ןופ סנייא

 ןָאט ןשיטסיצילּבוּפ:ּבלַאה ַא ןיא טרעוװ סע
 יד ןופ ןּבעל עשיגַארט סָאד טרעדלישעג

 שפנש ,(1891 ,עקָארק) עינעמור ןיא ןדיי
 ירבשו תוזחמ, ,(1894) "לארשימ תחא

 ?םירוּפסו תוזחמא ,(1900 עקַארק) ייתוזחמ
 ,(1920) "םירחבנ םיכתּכל ,(1905 ,עקָארק)

 ןּביירש וצ ןּביױהעגנָא ,ז טָאה שידיי ןיא
 ןיא טריטקַאדער טָאה רע ןעו ,2
 :סקלָאט, טפירשנכַאװ עשידיי ַא ײמָאלָאק
 םישדח 6 ןופ ךשמ ןיא זיא יז ןוא "טַאלּב

 ענייז טימ טליפעגסיוא ןצנַאגניא טעמּכ

 ךיז טָאה .ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא
 :לצפ ,ןעלקיטרַא טימ טקילײטַאּב ךיוא
 םעדװ ןיא ןעגנולייצרעד ןוא ןענָאטעי
 םפיינו ,טַאלּבגָאט רעגרעּבמעלא ,"דוי
 :ַאּב ,ג ןופ ר"א "טַאלּבגָאש רעגרעּבמעל
 --המחלמ:טלעוו רעד תעשּב ןוא ,1909 ,רעד
 2ײצנעגרַאמ רענעיװ רעשידויח רעד ןיא
 :געגרָאמ רענעיווק רעד .ןיא ןוא .יגנוט
 :ַאט ןעשידייז םעד ןיא ךיוא יו ,?טסָאּפ
 רעמונ:ץרּפ םעד ןוא י"נ ןופ "טַאלּבעג
 ןיא ,"רעטעלּב עשירַארעטילװ יד ןופ
 :ןּבעגעגסױרַא שידיי ףיוא םרָאּפכוּב
 סָאװ ,"טייצ:המחלמ רעד ןופ ךילַאכערטשא
 .גיילק ןוא גנולייצרעד עסיורג ַא טלַאהטנַא

 ,ןירּב -- ןיוו ,לקיה .מ ג"פ) ןציקס ענ
 רעדליּב -- "ןעציקסז ןוא (148 ז"ז ,7
 ןּבעל ןשידיי םעד סיוא סעקסערָאמוה ןוא
 ןוא ןציטָאג רעדַאּבנעירַאמ ,עיצילַאג ןיא

 - פרַאפרעּבליז -- שוּברעּבליז

 2ליב רעכעלטלעוו

 טקידנעעג ןוא
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 :רעשזַארַאּבז לוולֲעו ןופ דליּבסנּבעל ַא
 ױַא עטסעּב יד ןופ ענייא ,ץנַארקנרע

 ;סקלָאפ ןשידיי ןטמירַאּב םעד רעּביא ןטעּב
 ןיא "דניײרפ?חוטַארעטילא ג"פ) רעטכיד
 . סיוא ךיז טנכייצ ,(117 ן"ז ,1921 ,ןעיװ
 :ומ ַא -.ליטס ןקידעּבעל ןקיטּפַאז ןייז טימ
 ןשיצילַאג ןקידנרעק ןטכע ןופ רעטס

 ןיוו ןיא זיא 1924 13/ןן--.שידיי:סקלָאפ
 רעקירעי;70 רעד  ןרָאװעג טרעייפעג
 .ןיא טייהנגעלעג רעד ייּב ,,ז ןופ ײליּבוי
 ףורפיוא ןַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ךיֹוא
 ןפַאש ןגעו טפאשלעזעג רעשידיי רעד וצ
 עטלמַאזעג יד ןּבעגוצסױרַא ףיוא דנָאפ ַא
 רענַאיצילַאג יד ןופ ןדייז םעד ןופ קרעוו
 טרפּב ,רעלעטשטפירש עשידיי:עשיערּבעה

 ןטסערג םעד ןּבָאה סָאװ ,תונורכז ענייז
 רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ סערעטניא
 :ַאג ןיא רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעשידיי
 ,עינעמור ןיא ךיירטסע ,עיציל

 עשידי יד ;"רפס תירק, ,ןילטייצ ;ןורּכז רפס
 | ,1924 ףוס ןופ עסערּפ

 --1876 דןוא) חשמ ּביַאּפרעּבליז
 ;ךילָאװ ,ענװָאר ןיא .ּבעג (

 ןיּב ,החּפשמ רעשידיסח:שיריבג ַא ןיא
 ןַאד ,םיקסופ ןוא ס ס"ש טנרעלעג ףָאי 14

 רעמ ץלַא ךיז
 ןיא ןגיוצעגניירַא

 .טנַאװ 1898 ,גנוד
 =יִׁשֹז ןייקי יןפָאל

 ןיא ואוו ,רימָאט
 =עג םורַא רָאי 2
 ,עיזַאנמיג טקידנע
 עימעכ טרידוטש
 ,טומיטסניא ןשינכעטילָאּפ רעוועיק ןיא
 טעטיסרעווינוא רענילרעּב ןיא---ןיצידעמ

 . טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד
 ?וקַאּב לטיט-רָאטקָאד םעד) וועיק ןיא
 .ןיא ,(טעטיסרעווינוא רענרעּב ןופ ןעמ
 ןיא ןגיוצעגנײרַא ןרָאי עשיטנעדוטס יד
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 ,טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג = שיטילָאּפ
 ,רענטַאר .ּב .מ ,רידא:ןּב טימ ןעמַאזוצ
 ?ךירפ .ּב ןוא ןוימד-לעּב ,טנַאקירּבַאפ וו
 . :ָאיצולָאװער יד טעדנירגעג 1903 דנַאל
 ,303702816816 עּפורג עשיטסילַאיצַאטרענ
 ַא טַאהעג טייצ רענעי ןיא טָאה עכלעוו
 :טנַא םעד ףיוא העּפשה עקידנטײדַאּב
 ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי ןופ גנַאגסגנולקיוו
 /ס--ו עוז עפורג רעד ןגעװ) קנַאדעג
 עשרַאװ ,'סקנּפ ןטיורז ןיא לקיטרַא
 ?געהנָא לָאצ עשּביה ַא ןגיוצעגוצ ,(1 ,1
 רעד ןיא טלדנַאװרַאפ 1906 ךיז ןוא רעג
 "ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידייז
 ,("ּפרעסח .,"סעצווָא'ס ,יז ,"ןטסימייסז)
 .,ק .צ ריא ןופ דילגטימ ןעוועג זיא .ז
 פ"א ךיֹוא) טקילײטַאּב וויטקַא ךיז ןוא
 ןופ ןּבַאגסױא עלַא ןיא (ארזע ,ןיניד
 ןוא שידיי ןיא ײטרַאּפ ןוא עּפורג רעד

 יז ,ססקמ8 ,808200646806 יוװ שיסור

 . עטלַא ידי ,"עמיטש ידי ,"עמיטשסקלָאּפא
 :רֵא רעטשרע ןייז .,(.דנַא .א "עמיטש
 רעד ןיא עגַארּפ עשידיי יד; -- לקיט
 ןעװעג זיא--"עסערּפ רעשיטסילַאיצַאס

 .?נָאל) 0300:626816 לַאנרושז ןיא טקורדעג

 :עסערג ענייז ןופ ,(2--1 ,מונ ,1904 ןָאד
 :ַאמרעד וצ זיא טייצ ענעי ןטעּברַא ער
 :ָאיצַאנ רעד רעּביא ןעלקיטרַא יד ןענ
 ריא ןוא עימָאנָאטװַא רעלַאנָאסרעּפײלַאנ
 803ק0א26619) ןּבעל ןשידיי ןיא עיצקנופ

 :ַאֹּב ןוא עלָאר רעד רעּביא ןוא (5
 ידי) הליהק רעשידיי רעד ןופ גנוטייד
 הליהק רעד ,(1907 ענליוו ,ײעמיטשסקלָאפ/
 =ערג ערעטעּפש ןייז טעמדיוועג ךיוא זיא

 םסוס עסזש2|- שטייד ןיא טעּברַא ערעס
 602 06ז 180150װס60 060060006ת !ת

 ןייז רַאפ ,(1911 גרוּבסערפ) תטט6
 ןענַאטשעגסױוא טַײקיטעט רעשיטילָאּפ
 רַאפ ןסיירּפ ןופ טגָאירַאפ 1903 ,תופידר
 :רַאפ רעשיטנעדוטס ַא ףיוא עדעד ַא
 ;ווָאליּב:ןָאפ רעלצנַאקסכייר ןגעק גנולמַאז

 0790 /ףרצפר ּבליז

 =נַאקסכיײר רעד סָאװ ,הלבנ עקיזָאד יד
 ןופ תילט ַא ןיא טלקיװעגנייא טָאה רעל
 יסיורג ןפורעגסױרַא טַאה ,םזיטימעסיטנַא
 ןופ ןּבעל ןכעלטנפע ןיא גנוגערפיוא
 .,דנַאלשטיײיד ץוחמ ןליפַא ןוא דנַאלשטייד

 .ןשיװצ ּפמַאק ַא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה'ס
 .,ןטַארקָאמעד:לַאיצָאס ןוא ןטימעסיטנַא יד
 . יהעטרעדנוה ןרָאװעג ןטלַאװעגּפָא ןענייז'ס
 ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא .,ןעגנולמַאזרַאפ
 ןוא גַָאטסכײר ןיא סעיצַאלעּפרעטניא
 טכָאקעג טָאה עסערפ יד ןוא גַאטדנַאל
  =ברַאפרעּבליזװ טנעדיצנאא םעד טימ
 .'ןוא טריטסערַא 1907 .,"םַאטשלעדנַאמ
 1908 ,גרוברעטעפ ןופ טקישעגסיױרַא
 :טקישרַאפ ןוא קסּבעטיװ ןיא טריטסערַא
 "תומוקמ עטייוװא יד ןיא רָאי 3 ףיֹוא
 ןיא טייצ יד ןעמוקוצּפָא החנה רעד טימ
 ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ ,דנַאלסױא
 ,ּב'טּפ ןיא ןוא ענֹװָאר ןיא טניואוועג

 בא ןריזינַאגרָא טימ ןעמונרַאפ ךיז ואוו
 ,טידערק ןכעלטּפַאשלעזעג ןופ ןטלַאטש
 רעד ןיא קיטיײצכילג קידנטעּברַאטימ|
 רעשיסור ןוא רעשידי רעלַאגעל
 .עגײז טכעלטנפערַאפ א"צ ,עסערּפ
 רעשידי רעד ןופ ווירּב+ עטנַאקַאּב
 .ענליו ,"טלעוו עשידוי ידח) "ץניוװָארּפ
 עיצולָאװער-ץרעמ רעד ךָאנ .(ע11 ,1 ,4
 ןופ ןסערעטניא יד ןיא ןרָאפעגרעּבירַא
 ןעמונרַאפ ואוו ,וועיק ןייק ײטרַאּפ ןייז

 אפ ןשימרוטש ןיא טר4 םענעעזעגנָאַא |

 =ַאּב ךיז ,טייצ רענעי ןופ ןּבעל ןשיטיל
 2ּפָא ןטנַאקַאּב םעד ןסילש ןיא טקיליײט
 +בעצ רעד ןשיװצ 1917 3/ע1 ןופ ךַאמ

 יד ןוא עדַאר רעשיניַארקוא רעלַארט
 =ער רעקיליײװטיײצ רעד ןופ רעיײטשרָאפ
 עט ןוא ילעטערעצ ,יקסנערעק) .גנוריג
 םּכסה ַא טיול--15/ש| ןוא (ָאקנעשטשער

 .=רַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי עלַא ןופ

 =ילָעוּפװ ,"עטקיגייארַאפ, ,"דנוּבי) ןעייט
 =סקלָאפי רעשיטַארקָאמעד רעד ןוא ("ןויצ
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 :ַאנ סלַא טשרעוצ טמיטשַאּב -- ?ײטרַאּפ
 :סינימ סלַא ךָאנרעד ,רַאטערקעס:לַאנָאיצ
 םינינע עלַאנָאיצַאנ עשידיי רַאפ רעט
 ןעוועג םורַא?ױזַא זיא ,ז .ענִיַארקוא ןיא
 :עגסיוא ןיא סע ןעמעו ,רעטשרע רעד
 יד ןּבעל:הכולמ ןיא ןריפוצכרוד ןעמוק
 :ָאנָאטװַא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ תודוסי
 ןגעװ ץעזעג ַא ןטעּברַאוצסױא ןוא עימ
 ,עימָאנָאטװַא רעלַאנַאסרעּפ = לַאנָאיצַאג
 ןופ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא רעכלעוו
 ןגעוו) 1918 9/| עדַאר רעלַארטנעצ רעד
 רעטסינימ רעשידיי סלַא טייקיטעט ט-דז

 ,טײצ רענעי ןופ עסערּפ רעוועיק יד עז |
 :סינימ עשידיא סָאדח ךוּב ס--ז ךיוא יו
 ווַא עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןוא םוירעט
 -ץּפָאַאק ,וועיק ,"ענִיַארקוא ןיא עימָאנָאט
 ;סקלָאפ רעשידיאי טפַאשלעזעג עוויטַאר
 רַאונַאי ןיא 976 ז"ז ,1919 ,?ג"פ
 גנורעדנע רעלַאקידַאר רעד ּבילוצ ,8
 .ימעד ,רוטקנוינָאק רעשיטילָאּפ רעד ןיא
 ןיא ןוא ןטסָאּפ-רעטסינימ ןייז ןופ טרינָאיס
 .קַאט ןוא הטיש עשיטסינומָאק יד ןעוו ,9
 העפשה ערעסערגַא ץלַא ןעמוקַאּב טָאה קיט
 קעוװַא ,ןזיירק עשיטסילַאיצָאס עשידיייד ןיא
 רעשידיי רעטקיניײארַאפײ רעד ןופ ךיוא
 רעכלעוו ןופ ,?ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס
 רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע
 ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ןוא ,רעריּפנָא ןוא
 :סיױא ךיז קידנּבעגּפָא ,ןּבעל ןשיטילָאּפ

 :ערוטלוק:ךעלטפַאשלעזעג טימ ךעלסילש |
 ןופ רָאטקעריד סלַא . טײקיטעט רעל
 ,וועיק ןיא טעטיסרעווינוא:סקלָאפ ןשידיי
 :לוק רעד ןופ רעציזרָאפ סלַא ךָאנרעד
 ןרָאי יד ןיא טָאה עכלעװ ,עגיל*רוט
 ןוא עזָאידנַארג ַא טלקיװטגַא 20--8
 סניקינעד תעשּב ,טיײקיטעט עטגייווצרַאפ
 טריטסערַא לָאמ ייווצ וועיק ןיא חלשממ
 טכירעג:דלעפ םוצ ןּבעגעגרעּביא ןוא

 רעשידיי ַא ןעוועג זיא רע סָאװ ,רַאפרעד

 ךיז טָאה ימ סיורג טימ ןוא ,רעטסינימ

 1078 - גײװצרעּבליז -- ּברַאפרעּבליז

 ;סױרַא םיא ןּבעגעגנייא = דניירפ עניו
 ףוס ,ףָארטשטיױט רעד ןופ ןעװעטַארוצ
 .צ רעשיטסינומָאק:טינ רעד טרעװ ,0
 *קעד ַא ךרוד עגיל:רוטלוק רעד ןופ .ק
 טקיטײזַאּב טכַאמנטַאר רעד ןופ טער
 =צג טָאה .ז םגה ןוא ,גנוריפנָא רעד ןופ
 =ייו ןטעּברַא וצ טייקכעלגעמ יד טַאה
 ,"ץעּפס/ סלא עגיל=רוטלוק רעד ןיא רעט
 ןעגנַאגעגנײא טינ ףיורעד זיא רע רעּבָא
 - ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעגרעּבירַא 1921 ןיא ןוא
 רעד ּפַא טפיהרעד ךיז טיג רע ואוו

 =רַאפ ןצ טפַאשלעזעגז) "טרָא ןופ טעּברַא
 סלַא ("טעּברַאדרע ןוא הכאלמ ןטײרּפש
 טעטימָאק:לַארטנעצ םעד ןֹופ רעציזרָאפ

 =רָאפ ןעוועג טייצ עסיוועג ַא ,ןליוּפ רַאפ
 עשידיי ןופ ןייארַאפ םעד ןופ רעציז

 . ,עשרַאװ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל
 ?בעצו) ?א"שיצפ ןיא קיטעט ךיוא זיא
 ,("עיצַאזינַאגרָא ?לוש עשידיי עלַארט
 רעציזרָאפ ןעוועג ואוו -- "עגיל:רוטלוקח
 ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה ,ג"פ םעד ןופ
 .=לוקח ,"ןּבעל ןוא לושח ןיא ןעלקיטרַא ייר
 ..קינײארַאפ, יד ןופ ןענַאגרָא יד ,"רוט
 "טרָאװ עיירפ סָאדח ,'טפנוקוצי ,"עט
 יו ַא טָאה 1919 רַאורּבעפ ןיא--.דנַא ,א
 זַא ,גנַאלק ַא טוָאלעגסױרַא גנוטייצ רענ
 =טרּפ עשידיי יד ןוא ,ןּברָאטשעג ןיא .ז

 . +קענ ײר ַא טעמדיװעג ןַאד םיא טָאה עט
 =שידיי ַא ָאד זיא קָאטסילַאיּב ןיא .ןגָא?ָאר
 ---ןיזַאּב ןופ ןעמָאנ ןפיוא לוש עכעלטלעוו
 ןשירַארעטיל ןוא ןעמָאנ:ײטרַאּפ םעד
  -י ,ז ןופ םינָאדװעּפס

 -- 1894 27/א) ץבלז גייווצרעּבליז
 ייב ,ָאקרָאזָא ןיא .ּבעג (

 טָאה ,ליּכשמ ַא ,יבצ ,רעטָאפ ןייז ,זדָאל
 רעטעּפש ןוא "הריפצה/ ןיא ןּבירשעג
 ןיא היבצ ּפ"א ןענָאטעילעפ עכעלטנכעוו
 רעד ,1907 ,?ןעטכירכַאנ רעזדָאלװ יד
 ,ןדָאל ןיא גנוטייצ רעשידיי רעטשרע
 =טינ רעד ןעוועג זיא רע רעכלעװ ןופ
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 | ןעמַאזוצ 1905 ;רעּבעגסױרַא רעלעיציּפָא |

 .עטשרע יד טנפעעג ןַאמסַאק ,ּב .ַא טימ
 ,ודָאל ןיא גנולדנַאהכוּב עשידיי ענרעדָאמ
 עצרוק א ,ןקותמ רדח ַא ןיא טנרעלעג |

 ןופ הבישי רעדיל רעד ןיא ךיוא טיי
 ַא ןרָאװעג ןַאד ,סענייר בקעייקחצי 'ר
 1910 טניז ,רעטלעטשעגנָא =:סלדנַאה ַא
 ןיא ןעגנוצעזרעּביא טכעלטנפערַאפ
 סנעזייר .א ןוא "טַאלּבעגַאט רעודָאל;

 ּפ"א ךיוא ,"רוטַארעטיל רעשיאעּפָאריײאז
 ַא טצעזעגרעּביא 1913 טניז ,ןַאמָאלָאס

 =ער ןשיעּפָארײא ןופ ןסעיּפ ייר עצנַאג |
 יו ,עניּב רעשידיי רעד רַאפ רַאוטרעּפ
 יע ג"פ) "ןיקז סַאמויד רעדנַאסקעלַא

 :ַאמ ַאז סיקצינזוק ,מ ,(זדָאל ,יקסרוּבמַאה
 -,"הלילד ןוא ןושמשז סעגנַאל ןעווס ,"עמ
 ?עגנָא ידח סעירּב ,"טעלמַאהח סריּפסקעש

 :יױמ רעטניהח סנָאסנַאטַאנ .ה ,"עטקעטש
 סיודניל ,(1923 ,ילַארטנעצװ ג"פ) "ןרע
 ,(גנוטעפרַאּב עיירפ) "רערעדנַא רעדז
 :רעב ,ה ,"יורפ:לווייט ידש סרענהעש .ק
 ,"לַארטנעצי ג"פ) "לוּבמ רעדח סרעג
 סנערַאװ יורפח סוָאש דרַאנרעּב ,3

 :צַאװ ,"רעטסייגע סנעטּביא ,?עיסעּפָארּפ -
 =עצטניא ,"עטּבילרַאפ, טיקסניּבורג ווַאל
 ןוא ןכערּברַאפ; סיקסװעיָאטסָאד טריג
 ,סרעטקַאנייא 30 רעּביא ץוחַא ,"ףָארטש
 :ַאּב רעדָא עטצעזעגרעּביא ,עלעניגירָא
 :ָארייא ידי ט"א םרָאּפכוּב ןיא) עטעּברַא
 ,עשרַאװ ,"שידייז ג"פ ,?ענהיּב עשיאעּפ

 ג"פ ,"ךוּב?ױעטַאעט סָאדװ ןוא ,236 ן"ז
 טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה .(ןילטיג .א
 שיערּבעה ףיוא
 ,ןדָאל ,"המיבה ג"פ) "יחצנה דדונהא
 :ער סלַא לײטנָא ַא ןעמונעג טָאה ,7
 צָאל רעד ןיא רעליּפשיוש ןוא רעסישז
 םיא ןופ ַא ןיא ,"תירבעה המיּבהײ רעוד
 ןיא ,עפורט  רעּבָאהּביל רעטריזינַאגרָא

 .רעטעּפש ,יַאלַאקסװ רעטַאעט רעזדַאל
 ןיא "רעטַאעט:ַאילַאטש סָאד . טויפעגנַא

 ס'סנַאמרעײה ןַאמרעה

 1080 ןייטש רעּבליז -- גייווצרעּבליז

 טריפעגפיוא א"צ טָאה .רע ואוו ,זדָאל
 ןופ טכַאמ יד/ עמַארד סיָאטסלָאט וועל
 רַאפ לַאירעטַאמ טלמַאזעג ,"שינרעטסניפ
 סָאװ ,"רעטַאעט ןשידי ןופ סקנפז ַא
 ןשידיי ןופ עטכישעג יד ןטלַאהטנַא לָאז
 רעד ןופ ךָארּבסױא םעד טניז רעטַאעט|

 יש עשידיי ןופ ןרַאומעמ ,המחלמ:טלעוו
 :ױעטַאעט ןשידיי ןופ המישר ַא ,רעליּפש
 ןוא טלעװ רעצנַאג רעד ןיא רַאוטרעּפער
 ,רעליּפשיוש עשיריי ןופ ןָאקיסקעל ַא
 ,רעוט:רעטַאעט ללכּב ןוא ןגרוטַאמַארד

 רעזדָאלא ןיא טקילײטַאּב ךיז 1916 טניז
 עשיטסילַאנרושז ץוחַא ואוו ,"טַאלּבעגַאט
 סעינעצער ןוא ןעלקיטרַא ,ןכַאז
 ַא טכעלטנפערעפ ,רעטַאעט ןשידיי ןגעוו
 :רעּביא עקינייא ךיוא ,ןעגנוצעזרעּביא ייר
 ,ןענַאמָאר עטעּברַאַאּב רעדָא עטצעזעג
 סױרַא םרָאפכוּב ןיא ןענייזס עכלעוו ןופ
 ?וה -- ?עריטַאס ןוא רָאמוהח גנולמַאזַא
 ?יעּפָארײא רעד ןופ ןציקס עשיטסירָאמ|
 861-אזמג סנַאסַאּפָאמ ןוא רוטַארעטיל רעש
 דלָאג ,ש ג"פ) "רוחּב רענייש רעוז ט"א
  ?צגסױרַא 1922 ,(1923 ,עשרַאװ ,ּברַאפ

 א ןַאהַאק רַאזַאל טימ ןעמַאזוצ ןּבעג
 .ןוא "ָאניק ןוא רעטַאעט/ טַאלּבנכָאװ
 יּפַא 1924 ."טסנוק ןיא רעטַאעטח--ןיילַא

 ָאק רע ןענַאװ ןופ ,י"א ןייק ןרָאפעג
 ןעגנוטייצ עשידיי יד רַאּפ טרידנָאּפסער
 רעקרָאיײװינ םעד רַאפ ןוא ןליוּפ ןופ
 - - יּפסּכ .ז פ"א "גָאט

 ,"טסנוק ןוא רעטַאעט, ןיא ,סָאלשנעזײא .א
 ,1924 10/װז ןופ ,רָאפּפָא ס--ז טעמדיװעג

 -- 1902) שינייּב ןייטשרעּבליז
 ַאיּפמַאו ףרָאד ןיא ,ּבעג (

 .עיצילַאג;ברעמ .,טנגעג רענרָאט ,וָאשז
 ןיא טכַארּברַאפ ןרָא=רעדניק עטסירפ יד

 / ןיא רעטעּפש ןוא ודָאל ,ָאטנעמילק
 / ןעמוקַאּב גנויצרעד עטשרע יד .ענמוק
 - - 1909 ,דמלמ ןעמערָא ןַא -- רעטָאפ םייּב
 / ןגָארּבעצ ןוא ןרָאװעג ןרָאפענרעּביא
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 :ַאוש רעד ץַארט ,סופַא טימ טנַאהַא
 ןנעגעגּפָא גנולקיװטנַא רעשיזיפ רעכ
 ,רעּבעװ:שולּפ ַא ,רענשזריק ַא וצ ןרָאװעג
 א ןעוועג ךָאנרעד ,דנַא .א רעדיינש ַא
 :ָארויּב א ,רעלפוס-רעטָאעט ַא ,רערעל
 תעשּב ,רעטרַאּפער ַא ןוא רעטלעטשעגנָא
 ןיא טרעדנַאװעגסױא טּפָא המחלמ רעד
 םייּב טעּברַאעג ןוא ןיירַא דמערפ רעד
 ןעועג 1918 .ןעײסָאש יד ןטכיררַאפ
 :עד:לַאיצַאס רעד ןופ רעדנירג יד ןוֿפ
 ;צ/ עיצַאזינַאגרָא:טנגוי רעשיטַארקַאמ
 2לֵא ןעװעג טייצ ערעגנעל ַא ןוא "טפנוק
 עג 1919 טניז .ןעיײר עריא ןיא וויט
 :סנעכעלח ןיא--רעדיל טּפיוהרעד ,טקורד
 :ַאיצַאמ, ,?ןרעטשנעגרָאמײ ,"ןעגַארּפ
 ,"טפנוקוצ ידח ,"עמיטש:טנגוי עשיטסיל
 ,"טָארטש רעדח ,?גנַאגפיוא, ,"קלָאפ סָאדח
 :עילָאּפ/ ,"טנגוי:שיירפ4 ,"רעקעוו:טנגויז
 :ער ךיוא .,"ןעגנוצָארּפשז ,"עמיטש רעס
 "רעטעלּב עשירַארעטילװ ןיא סעיזנעצ
 ; םרָאפכוּב ןיא - ,דנַא .אי
 ,עשרַאװ) יזיירק םענעגייא ןיאש רעדיל
 :טקנַאסװ ט"א עמעָאּפ:לָאטיּפש ַא ,(122
 ,יקסװָאקשטַאי ,ש ג"פ) ."לזניא:ענעלעה
 ,(1925 ,עשרַאװ

 ,"טימעג ןעטגָאטהעװּוצ ןופ רעדיל, ,ָאקרוט *

 ןיא ,אר 199 ,1925 ,"טצלּבעגַאט רעזדָאל ןיא |

 | ,1925 ,"רעטעלּב עשירארעטילא

 .ז"כ) (םיקיוהי) םייח ןייטשרעּבליז
 ..רַאװ ןיא .ּבעג (1907 םורַא--1845 לולא
 :אר יד טקידנעעג רָאי 20 וצ ,,(?) עש
 73--1869 ,רימָאטישז ןיא לושרעניּב
 ,גרוּברעטעּפ ןיא ץנעדורּפסירוי טרידוטש
 :ךרע טימ טקיטפעשַאּב ךיז 1878 ןופ
 ,ןליוּפ ןיא טוג ןסיורג ןייז ןיא טעּברַא
 ;ײמעגלַא רעד ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג
 - .בעטש ַא ןעוועג ,עסערפ רעשיסור רענ
 ןוא םססצסעמ ןופ רעטעּברַאטימ רעקיד
 ףיוא טצעזעגרעּביא ,1ז יט/ 219220514
 ןבירשעג ,זָאגיוַאלקײ סעטעג שיסור
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 +יפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ,םיריש עשיסור
 שיווַאלס ןיא ןעגנושרָאפ עשיגָאלָאל
 +יִל ןּבירשעג שידיי ןיא .,שִיערּבעה ןוא
 רעשידי רעװעשרַאװא רעד ןיא) רעד

 ?עגסױרַא 1887 ,175 ,ז ,1867 ,"גנוטייצ
 ןיא עירָאגעלַא עשירָאטסיה ַא ןּבעג
 ב"מז ןיא ,"ןרָאצ רעדע ט"א ןעמַארג
 .טנפערַאפ -- "רעקעװ רעשידוי רעדח
 עעדיא יד) "שמש רעד, ריש ַא טכעל
 ?ןויצ-תּבח טימ עיסימ רעשידיי רעד ןופ

 ,(ןצנעדנעט
 ,42 ,ןורּכז רפס

 == 1889 1'א) ןמלק ןַאמגניז
 ,עקדָאּבַאלס ןיא .,ּבעג (

 זיּב טנרעלעג ,ענװָאק ןופ טָאטשרַאפ
 =עג ןַאד ,הבישי ןוא רדח ןיא רָאי 4
 ףנַאמ ַא ןיא רעטלעטשעגנַא ןַא ןרָאװ

 ַא טקורדעגּפָא 1909 ,טפעשעג-רוטקַאפ
 :הַארטש; ּב"מז ןיא "ןַאמעינ םייּבק דיל
 ?װָאק שוריג ןכָאנ ,ןיווטיל .א ןּופ "ןעל
 2ףעכ ,עירדנַאסקעלַא ןיא טגיואוועג ענ
 ּואוו ,ווָאקרַאכ ןיא ןַאד ןוא ,,ּבוג רענָאס
 ךָאנ ;טפעשעגרוטקַאפונַאמ ַא ןטלַאהעג
 טרידיוװקיל םיא עיצולָאװער?ץרעמ רעד
 ןיא ,?שידיאק ג"פ םעד טעדנירגעג ןוא

  =ליךיי עטשרע יד סױרַא ןענייז סע ןכלעוו

 םעד טניז ענִיַארקוא ןיא ןּבַאגסױא עש
 ןופ שיערּבעה ןוא שידיי ףיוא טָאּברַאפ
 :שירַארעטיל ײװצ א"צ ,1915 ינוי ןט35
 =טסנוקח ט"א ןעכַאנַאמלַא עשירעלטסניק
 ,(222 ז"ז ,1919 ןוא 68 ז"ז ,1918) "גניר
 עיזעָאּפ עשידיא עגנוי ידז עיגָאלָאטנַא ַא
 =ייא ןוא ,(32 ז"ז ,1918) "דנַאלסור ןיא
 סעגערּב יד ייּבש יו ,.ז ןופ ךעלכיּב עקינ

 ,(32 ז"ו ,1917) רעדיל -- "ןַאמעינ ןופ
 ך"ז ,1919 עמעַאּפ-"רעדיינש רעד לטָאמװ
 ז"ז) רעטקַאניײא-"ערעזָא רעד .ַאּבי ;7
 ןּב ,סומינולק .ז פ"א ךיוא ,,דנַא .א 1
 ,עגװָאק ןייק ןעמוקעגקירוצ 1921 .בקעי
 ,"שיריאת ג"פ םעד ןעײנַאּב טװּורּפעג ואוו



1083: 

 :ַארעטיל רעװָאקרַאכ יד קידנקורדרעּביא
 ,ןּבַאגסױא עקידנטײדַאּבמוא ץנַאג שירַאר
 ט"א רעדיל גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא ךיוא
 ןוא (80 ז"ז) "גנוי זיא ץרַאה סָאד ןעווש
 :שירַארעטיל--עּפסיװז יד ט"א לַאנרושז ַא
 - ,1923-1921) "קינשדוח רעשירעלטסניק
 טּפיוהרעד ךיז ןּבָאװס ואוװ ,(ה"ה 6
 :טנפערַאפ 1924 .רעגנַאפנָא טקילײטַאּב-
 רעד סיוא --"ּפערט=לדניוושא ט"א ןאמָאר ַא
 ,עיצולַאװער ןֹוא המחלמ רעד ןופ טייצ

 (1920 -- 1864 םהרבא רעגניז
 וצ .ּבוג רעקסנימ ,עילוּפַאק ןיא .ּבעג-

 ,םותי רעקידכעלייק ַא ןּבילּבעג רָאי 10
 ,קסניפ ,קצולס ,קסנימ ןיא טנרעלעג |

 .רעיירפ רעד ןיא ,געט ןסעגעג ,שזיווסענ
 טניז .הלּכשה טימ ןּבעגעגּפָא ךיז טייצ:

 םירמאמ ןוא םירוּפיס טכעלטנפערַאפ 1885 -
 "לארשי תסנּכז ,"ףיסאהי ,"ץילמה? ןיֹא
 ,ץרּפ .ל.י ןגעק א"צ ,סעיזנעצער ךיוא .וו"זַאא
 ןוא ןעגנולייצרעד ןּבירשעג ךיוא רעטעּפש
 יו ,ןטפירשטייצ עשידיי ןיא ןעלקיטרַא
 :ַאֹר ,ל ןופ ר"א "גָאט רעד, ,"דוי רעד?
 ,דנַא .א "ןעּבעל רעזנוא; ,שטיװָאניּב
 ואו ,עשרַאװ ןיא טּבעלעג 1888 טניז
 שיערּבעה ןופ רערעל ַא ןעוועג זיא רע
 טָאטש רעד ןופ עיצַאוקַאװע רעד ויּב
 ןיא ןרָאפעגקעװַא ןַאד ;ןסור יד ךרוד
 ןקַאילַאּפ יד תעּב .לטעטש=סטרוּבעג ןייז
 טלָאװעג ךיז קסנימ ןעמונרַאפ ןּבָאה
 טפיוקעג ,עשרַאװ ןייק קירוצ ןסיירכרוד
 ןיא טזָאלעג ךיז ןוא ןגָאװ ןוא דרעפ ַא
 ףיוא ןרָאװעג קנַארק רעּבָא ,ןײרַא געװ
 ,קסיורּבָאּב ןיא ןּברָאטשעג ןוא סופיט

 .שו} ,80 1198 ,"ןורּכז רפס, |

 -- 1893 16/// דרַאנרעּב רעגניז
 ןיא עשרַאװ ןיא ,ּבעג ( |

 ימַאפ רעטרילימיסַא:ּבלַאה רעשירחוס ַא

 ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 7 זיּב ,עיל
 סיקצישָאּבול ןיא רָאי רַאּפ ַא ךָאנרעד ||

 רעד ןיא ןײרַא ןַאד ,לוש רעשיערּבעה

 | 1084 רעגניז -- ןאמגניז

 =עג עכלעוו ,לושסלדנַאה רעקיסַאל
 :ןקַאּב םורַא רָאי ַא ןיא ,1910 טקידנע
 טרידוטש ,עיזַאנמיג ַא ןופ ערוטַאמ ןעמ
 .?יסרעווינוא ןעיירפ+ ןיא קיטסינָאלָאּפ
 ?טלעוו רעד תעשּב ,עשרַאװ ןיא ייטעט
 ןוא רעשידיי ןופ רערעל ןעוועג המחלמ
 עשידיי=שילױּפ ןיא עטכישעג רעשיליוּפ
 .עשרַאװ ןיא ןוא זדָאל ןיא ןלושלטימ
 :ַאורושז ןייז ןּביױהעגנָא טייצ רענעי וצ
 עשיטסיצילּבוּפ טימ טייקיטעט עשיטסיל
 ,יטַאלּבסקלַאפ רעזדָאלװ ןיא ןעלקיטרַא
 :ידיי רעד ןֹופ רעדנירג יד ןופ רענייא
 ןפיוא ,ודָאל ןיא ײטרַאּפסקלָאפ רעש
 ןיא ּפ"פ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטשרֶע
 םעד ןופ רַאטערקעס סלַא טלייוועג ןליוּפ
 תעשּב ,ײטרַאּפ רעד ןופ טַאר ןלַארטנעצ
 םייסגנודנירג ןשילױּפ םוצ ןלַאװ יד
 רעטעּטש .טַאטוּפעד סלַא טרידידנַאק
 :עט רעשיטילָאּפ ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז
 :סילשסיוא טעמדיוװעג ךיז ןוא טייקיט
 :רַאטימ סלַא קיטסילַאנרושז רעד ךעל

 ןעגנוטיצ עלעיצניװָארּפ ןופ רעטעּב
 ;סקלָאפ רעזדָאלװ ,"גָאטז רענליוו יו
 ,"טנייהח ןופ ךיוא יװ . ,,דנַא ,א "טַאלּב
 ,דנַא .א עשרַאװ ןיא - 6452 101260126/
 יד טניואוועגיײיּב טנעדנַאּפסערַאק סלַא
 1923 טכװַאּב ,ץנערעפנָאק-םולש רעגיר
 .ןוא רעדנעלנַאקלַאּב יד ,דנַאלסורנטַאר
 רעד ןופ דילגטימ ,וו"זַאא 1924 ייקרעט
 עשירַאטנעמַאלרַאּפ יד ןופ גנוטלַאװרַאפ
 ןופ ,םייס ןשיליוּפ ןיא רעבעגטכירַאּב
 ,עשרַאװ ןיא ןײארַאפנטַארעטיל ןשידיי
 . =יֵלַאּפ ןשיליוּפ םעד ןופ רענעק רעטוג
 ?יטילָאפ רעקיניזפרַאש ןוא ןּבעל ןשיט
 ,ררושמ ,זינגער ּפ"א ךיוא ,טסיצילּבוּפ רעש

 = --1893 30/א) עשוהי לארשי רעגניז
 2בול ,ײרָאגליּב ןיא ,ּבעג ( .
 3 ןעװעג זיא םיא זַא .,טנגעג רעניל

 ײעג ןעמונעגפיוא רעטָאּפ ןייז זיא = ,רָאי +

 .טֿנַאעל עלעטעטש ןיא בר ַא רַאפ ןרָאװ
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 עכעלטע ןיא ,טנגעג רעװעשרַאװ ,ןישטי
 ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעגרעּביא םֹורֵא רָאי
 ןוא ןדמל רעסיורג ַא ,רעטָאּפ רעד ואוו
 :ומ ןרָאװעג זיא ,םירפס עקינַײא ןופ רּבחִמ
 טציא) האָרֹוה:אר
 ןיא בר רע זיא
 2ילַאג .,ווָאקישוד
 רָאי 17 זיּב ,(עיצ
 ארמג טנרעלעג
 ..רֶּפִמ ,תופסוּת טימ
 ?ןרוי ןוא םיש

 ,תובישי ןיא העד |
 =לּתּב ןוא םיצוּביק
 =עג ןיא ,ןיּבר םייּב ןימזדַאר ןיא ,םיִשרדמ
 טנעיילעג הבנגּב .עשרַאװ ןיא ,הבישי רער
 .עשידיי ךיוא ךָאנרעד ,רעכיּב עשִיערּבעה !
 טווּורּפעג ,ןרעטסקע ַא ןרָאװעג רָאי 17 וצ
 ?פעהנישַאמ סלַא טעּברַאעג ,ןענעכייצ ךיוא
 ײב ,רעטלעטשעננַאגָארֹויּב סלָא ,רעט
 וצ ןּבױהעגנָא 1915 .טעּברַא רעצרַאװש
 טנערּברַאּפ רעּכָא ,תוישעמ עשידיסח ןּביירש
 טייצ רענעי וצ ,ןלעװַאנ וצ רעּבירַא ןוא יז
 ןיא עקסערָאמוה עניילק ַא טקורדעגּפָא
 יה ןופ ר"א "?טַאלּבעגַאט רעװעשרַאװח

 .קערָאק ייּב טעּברַאעג ןוא גרעּבמָאנ .ד
 ענעדיישרַאפ ןוא ןעגנוצעזרעּביא ,רוס

 ןופ ךָארּבסיוא ןכָאנ ,ןטעּברַא עצרַאװש
 רװעיק ןיק קעװַא עיצולָאװער רעד -

 ןיא ןלעװַאנ ייר ַא טכעלטנפערַאפ ןוא
 ,"ןעניגַאּבע ּב"מז יד ,?טייצ רעײג רעד
 . ןגיוצעג ןּבָאה סָאװ ,,דנַא .א ,"גנַאגפיואז-
 .יל יד ןופ טײקמאזקרעמפיוא יד םיא ףיוא
 ןרָאפעגרעּבירַא 1920 .ןזיירק עשירַארעט
 ןייק ןעמוקעג 1921 ףוס ,עװקסָאמ ןייק
 :טקלָאפװ רעד ןיא טעברַאעג ,עשרַאװ
 .רַאפ "ןעגנירא לַאנרושז ןיא ,?גנוטייצ
 סָאװ ,"לרעּפז עלעװָאנ זייז טכעלטנפע
 טכַאמעג רעלעטשטּפירש ןגנוי םעד טָאה;
 ךיוא רָאנ ,ןלוּפ ןיא רָאנ טינ ןעמָאנַא
 :רעּביא טָאה ןַאהַאק .ּבָא }עקירעמא ןיא
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 ,"סטרעװרָאפא ןיא עלעװַאנ יד טקורדעג :
 ןוא לקיטרַא ןגנַאל ַא .ז ןגעוו ןּבירשעגנָא
 :רַאטימ ןקידנעטש סלַא ןגיוצעגוצ םיא
 טקורד רע ואוו ,גנוטייצ רעד ןופ רעטעּב
 2אק ךיוא ןכַאז עשיטסירטעלעּב ץוחַא
 ןשידיי ןופ רעדליּב ןוא ןצנעדנַאּפטער

 ןיא .רעפוק .נג פ"א ןלױּפ ןיא ןּכעל
 :ַאּב ךיוא "סטרעװרָאפק ןופ גָארטּפױא
 סָאד ןּבירׂשַאּב ןוא עיצילַאג 1924 טכוװו
 עירעס רעגנַאל ַא ןיא טרָאד ןּבעל עשידיי
 טלקיװטנַא ךיוא קיטייצכיײלג .ןעלקיטרַא
 טײקיטעט עשירַארעטיל עוויסעטניא ַא

 שיקרַאמ ץרפ טימ ןעמַאזוצ ,עשרַאװ ןיא
 ,"ערטסַאילַאכװ ב"מז סָאד ןּבעגעגסױרַא
 :ער ןוא ןעלקיטרַא עשיטירק ןּבירשעג
 יד ןיא ,"טלעוו-רעכיּפ? ןיא -- סעיזנעצ

 עכלעוו ןופ ,"רעטעלב עשירַארעטילװ
 ןוא רעדנירגטימ יד ןופ רענייא ןעוועג
 ןרָאטקַאדערטימ ךיֹוא טייצ עטשרע יד
 ליזיימ ןמחנ ,שיקרַאמ ץרּפ טימ ןעמַאזוצ
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,שטיװַאר ףלמ ןוא
 ערעסערג ַא טימ "ךַאנַאמלַא רעװעשרַאווװ
 טקורדעג) ,"סּבעװניּפשאפ ט"א עלעוװָאנ
 -.("טַאטש:טלַאו ט"א יטפנוקוצז ןיא ךיוא

 -םייר ןוא עטסלעניגירָא ענייז ןופ סנייא
 - ?רַאפ םרָאפכוּצ ןיא .דנַא .א ,קרעװ עטס
 ןיא עמַארד ַא -- "ייו:דרעא :טכעלטנפע
 רעד טלָאמעג טרעװ סע ואוו ,רעדליּב 3
 :לבח יד ןוא קערש רעד ןוא ךָארב

 עכלעו ,טלעװ רעײנ רעד ןופ הדיל
 ג"פ) ןּברוח ןוא טױט ןופ ףיֹוא טייג
 ;(52 ן"ו ,1922 ,עשרַאװ ,"עגיל-רוטלוקח

 "ןעגנולייצרעד ערעדנַא ןוא לרעּפ,
 ףיואי ;(245 זיז ,1922 ,ג"פ .ןרעד)

 ,1925 ,ןיקצעלק .א .ב ג"פ) "דרע רעיינ
 -ַאילּכיּב-לוש) ןעּבורג:םיילז ,(278 ז"ז
 1922 ,"עגיל:רוטלוקי רעד ןופ "קעט
 .ָאר רטסיורג ַא טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ
 רעשסייד רעד ןופ טייצ רעד סיוא ןַאמ

 יַאװער רעד ןוא ןליוּפ ןיא עיצַאּפוקַא
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 טצעזעגרעּביא טָאה ,דנַאלסור ןיא עיצול
 רעד/ יקסװַאלושז .י ןופ עידעגַארט יד
 ,"טייצז יד ג"פ) "חישמ ןופ ףוס

 "יבצ יתּבש; ט"א ןיא סָאװ ,(1921 ,עש
  =ףוט טנומגיז ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא

 ץרַאװש סירָאמ ןופ ןוא ןליוּפ ןיא וװָאק

 אב יד ןופ רענייא ,,1--.עקירעמַא ןיא
 :סיינ רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסדנטייד

 .עזָארּפ רעשיטסירטעלעּב רעשידיי רעט
 טסילַאעד ַא .עשיטסינָאיסערּפמיא טימ

 טימ ,ןרעדליש רעגייטש ןייז ןיא ןכירטש
 :עגסיוא רע זיא ,ליטס ןקיטרַאנגײא ןַא
 רעשיטסַאלּפ ןופ רעלטסניק סלַא טנכייצ
 .סגנוטכַאּבָאַאּב רעטיורג ןופ ,טײקרָאלק
 ?ןגייא יד רַאפ שוח ןפרַאש ןופ ,טּפַארק
 רַאפ ,ןרוגיפ עטנכייצעג יד ןופ ןטפַאש
 :שטנעמ רעד ןופ ןסנַאינ עטסנייפ יד
 | ,קיכיטּפ רעכעל

 ז"ז ,1922 ,"טלעװירעכיּב; ןיא ,שיקרַאמ ץרּפ

 ;62-51 זיז ,1923 ,{0 ,רעגינ .ש 1

 ,"שירייייינע ןיא ,ד--ג ,ב 11924 ,'גָצט; ןיא 4

2, 1 | | 

 .עשטשַארַאט ןיא רער

 טרעדנוז) ,"םיּכחמ לזמ, :שִיעוּבעה ןיא
 טנגי רעד רַאפ ןשינעטער עטמַארגעג

 . ,ח 2) "ווָאלירק ילשמ? ,(1879 ,עשרַאװ)
 ףיוא ;(238 216 ז"ז ,1885 ,עשרַאװי

 ַא -- (1898 ,װעשטידרַאּב) "ַאװָאלירק ינ :סַאּב רעדָא רערהעל:ןעטיז רעדח :שידיי
 עטמירַאּב יד ןופ גנוצעזרעּביא עטכעלש

 -.ןעלּבַאפ
 יידויע ס--ע"ש ןיא ,רעסערפרעכיּב ןָאמָאלָאס

 1.  ,"קעטָאילּביּבסקלָאפ רעש

 -- 1890 30/ט1 לדנעמ רעגניז
 ,עיצילַאג ,דָארּב ןיא .בעג ( |

 16 ויּב ,רחוס:קינלעצ ַא ןופ ןוז סלַא

 ךָאנרעד ,שרדמ*תיּב ןיא טנרעלעג רָאי
 וצ ,טקַאדידָאטװַא:ןרעטסקע ַא ןעוועג
 ואוו ,לארשײץרא ןייק קעװַא רָאי 8

 =שטייד ןיא טנרעלעג ,רָאי 2 טכַארּברַאפ

 ןאמלעסיז =- רעגניז

 ?רַאװ

 " .על ןעוועג -- ףלָאװ-ריאמ רעגניז
  טסַאפרַאפ טָאה
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 - ףָשורי ןיא רַאנימעס = רערעל ןשִיערּבעה
 .ֿבָאּפסערַאק טקורדעג 1907 טניז ,םיל

 ןעגנוצעזרעביא ןוא ןעלקיטרַא / ,ןצנעד |
 12--1911 ,"טַאלּבגָאט רעגרעּבמעלח ןיא
 ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 . ןיא "ירבעהי טפיושנכָאװ רעשידיי רעד
 ,ןיו ןיא טצעזַאּב ךיז רעטעּפש ,דָארּב
 םעד טריטקַאדער המחלמ רעד תעשּב
 עשיכיירטסע יד ןופ ןַאגרָא ןלַארטנעצ
 --1920 ,"רעטייּברַא רעשידוי רעד/ ש"ּפ
 עיצקַאדער רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז 1
 126ז 10. 4016 עשיטסי=,צ"ּפ יד ןופ

 ןופ רעטעּברַאטימ ,"טרָאװ רעזנוא? ןוא

 :רַאפ ןופ ןטפירשטייצ עשיטסי:ציּפ יד
 --גנוטלַאּפש רעד טניז) רעדנעל ענעדייש
 :מַה פ"א ךיוא ,(עטכער יד ןופ זיולּב
 רעשידייא ,םהנמ ,בקעי;ןּב ,מ ,ררוש
 יד ןופ רענייא ,ןויצ:לעוּפ ַא ,רעטעּברַא
 ךיא "לַאװק רעדח ג"פ םעד ןופ רעדנירג
 ע"ש ןגעוו ןעלקיטרַא יד ןּבירשעג ,ןיוו
 עירעס רעד רַאֿפ ןָאועניד בקעי ןוא
 .ג"פ ןקיזָאד םעד ןופ "םירטפנ ףניפח

 .ןוא תונורכז .גנולמַאז ַא --- םרָאפכוּב ןיא !
 ןיימ ןופז ט"א לארשי:ץרא ןופ רעדליּב
 / 6 ז"ז ,1919 ,לקיה ,מ ג"פ) ?דנַאלמיײה
 סיוא טקַא ןייא ןיא .דליּב ַא -- "ךָאניועדא

 סור ןיא עיצקַאער רעד ןופ טייצ רעד
 ,1923 ,גרעּבמעל ,"טעּברַאװ ג"פ) דנַאל
 רעּבָאהּביל ןופ 1915 טריפעגפיוא ,(32 ז"ז
 . יא ןייז טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ,ןיוו ןיא
 ?רעּפַאּפ ףעזָאי ןופ קרעוו יד ןופ גנוצעזרעּב
 :ַאּב סלַא ךיוא קיטעט ןעוועג .סּועקניל
 יד רַאפ ףליה:הכולמ רעד ייּב רעטּמַא
 ענעדישרַאפ ןיא ןוא םיטילּפ עשידיי
 ,סעיצוטיטסניא:ײטרַאּפ

 1/עזו) ּבײל = החוהי ןַאמלעסיז
 ,קסניּפ ןיא ,ּבעג ( .-- 5
 טחֹוש ַא ןופ ןוז טלַא ,ּבוג רעקסנימ
 ?רַאפ הווצמ-=רּב זיִּב .הליפּת:לעּב ןוא
 ןיא ךָאנרעד ,עקװַאנכַאמ ןיא טכַארּב
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 ןּבָאה ןרעטלע ענייז ןיהואוו ,קָאטסילַאיּב
 קעװַא רָאי 17 וצ ,טרעדנַאװעגרעּביא
 סלַא טנכייצעגסיוא ךיז ,י"נ ןייק ןײלַא
 ,ןליּפשלריפ טנרעלעג ךיז ,רעלקומש
 ןיא ךָאנ ןטייקיעפ ןזיװעגסױרַא סָאװ וצ
 עג טייצ עסיוועג ַא ,םייה רעטלַא רעד
 2נעצ םעד ,סנַאדיװָארּפ ןיא ךיוא טּבעל
 ןיא עירטסודניא:רילעוווי רעד ןופ רעט
 ?עג טייצ עסיוועג ַא רעטעּפש ,עקירעמַא
 לושקיומ רעד ןופ רָאטקעריד ןעװ
 טניז ,קרָאיײוינ ןיא גניר?רעטעּברַא םייּב
 | עשיטסירָאמוה ,עשיריל ןּבירשעג 8
 ,"סטרעוורָאפח ןיא רעדיל עשיריטַאס ןוא
 :וה ,"רעדעפ ידע ,"סדנוקח ,".ש .א ,פוז
 ,לגופליּפש רָאסעפָארּפ פ"א סעקסערָאמ
 םעד טריטקַאדער 1920 .קישטנַאעל
 ןוא "טסירָאמוה רעדח לַאנרושז?שדוח
 :יטש רעדא עּבַאגסױא עקילָאמנײא יד
 2ײברַאװ םעד ןופ ןנעגעגסױרַא ,"רעפ
 סנטצעל ."ןייארַאפ ןשילַאקיזומ גניר רעט
 .רָאטקורטסניא-ןילָאיװ סלַא טקיטפעשַאּפ
 עשילַאקיומ עקינײא ףןיוא טסַאּפרַאפ
 | ,סעיציזַאּפמָאק

 -- 1872 15} ) םירָאמ דניקסיז
  סלַא ,ענװַאק ןיא ,ּבעג (

 2עשריה 'ר ןיא טנרעלעג ,ןזח ַא ןופ ןוז

 :עג 1889 ,עקדָאּבָאלס ןיא הבישי סעל

 סלַא טעּברַאעג ,עקירע;ַא ןייק ןעמוק

 :ַאב יד טכעלטנפערַאפ ,רעכַאמנרַאגיצ
 .גָאמיטלַאּב ןיא עזייר ןייז ןופ גנוּביירש
 ןבירשעג רעטעּפש ,"טילעַארזיאז רער
 ;סקלָאפ רעקרָא=וינ רעד ןיא ןעלקיטרַא
 רעיֿפלעדַאליּפ רעד ןיא ןוא ?גנוטייצ
 ,ןיוועז ,י ,י ןופ ר"א "עסערּפ רעשידיאח
 ,ָאגַאקיש ,"רוד םעייג םעדח טריטקַאדער
 רעגַאקיש יד רָאי ַא ןופ ךשמ ןיא ןוא
 1920 טניז ."טלעוו רעטײּברַא עשידיאק
 :ײטּפָא;רעטעּברַא רעד ןופ רָאטקַאדער |

 ןופ עּבַאגסױא רעגַאקיש רעד ןופ גנול
 ,יסטרעוורָאפז

 2090 קינטָאלז -- דניקסיז -- ןַאמלעסיז

 זבט ּב"י) ביל - הדוהי קינטָאלז
 .קצָאלּפ ןיא .ּבעג ( -- 7
 ךריוּבעג ןײלַא ,קחצי:םחרבא ,רעטָאפ ןייז
 לָאמַא טָאה ס--! עדיז רעד) םותי ַא
 -תיּב ןיא טריפרַאפ
 תקולחמ ַא שרדמ
 ַא רבח ַא טימ
 --- רענרעלליואוו
 ?ןרומ רעטעּפש
 2ַאנ ןיא הארוה
 סעמעוו -- קסלעש

 רעסערג זיא יּבר
 ,רעקילײה ןוא
 ןלַאפעג ןוא שטָאּפ ַא ןעמוקַאּב רע טָאה
 =לעהַאּב ַא טייהרעגנוי ,(טרָא ןפיוא טיוט
 ,דָארגעשיװ טרָאנריוּבעג ןייז ןיא רעפ
 ןּברָאטשעג םיא זיא ,רחוס ַא רעטעּפש
 =עג לדגמ טָאה רעטומ יד ןוא ,רָאי 3 ֹוצ
 --םימותי ענעּבילּבעגרעּביא ןעצ יד ןעוו
 =שרע רעד ןופ רעדניקפיטש יז ןופ 3

 ןיא טגרעלעג רָאי 10 זיּב ,ּבייוו רעט
 ,םידימלּת עטסעּב יד ןופ ןעוועג ,רדח
 ,שידיי ףיוא םירפס עלַא ןעגנולשרַאפ
 רעד רעטנוא ןעמוקעג םיא ןענייז סָאװ
 / םעד ,שמוח:שטײט םעד יװ ,טנַאה
 להקי םעד ,"הדוהי טבשפ םעד ,"ןופיסויז
 =ביּב?םיסינ עשידיסח ערעדנַא ןוא "םידיסח
 :עג ,הנותח רעד ויּב ,רָאי ןעצ ךָאנרעד ,ךעל

 ַאז ןיא בר ,רעדורּב ןטסטלע םייּב טנרעל !
 ןופ רענגעק ַא ,קצַאלּפ ןיא טציא) ןישטָארק
 ?יניצ רעטשרע רעד ןעװעג ,תודיסח
 יז ןעמעװ ייּב ,(ןליוּפ ןיא בר רעשיטס
 ינימה לּכ ןענעייל םוצ טַאהעג ךיוא טָאה
 5ַאּב וצ ךיז טַאהעג ּביל ,הלּכשה ירפס
 . ַא ,רמאמ ַא ,טרָאװכירּפש ַא טימ ןצונ
 םירבח יד ןופ ןעמוקַאּב סָאװרַאפ ,קוסּכ
 =ַאֹּב ךיז ,"לקוסּפ סָאד ןעמָאנוצ םעד
 טלמַאזעגנָא ןוא עטכישעג טימ טקיטפעש

 1909 .עטכישעג סצערג וצ תורעה ךסַא
 --טעּברַא עטסנרע עטשרע ןייז טסַאפרַאפ

)35( 
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 ,ירצונה ושי ןופ עיפַארגָאיּב עשִיערּבעה ַא/
 ןרָאװעג טּבױלעג קרַאטש רעכלעוו רַאפ
 רָאטקַאדער םעד ,רענזיולק ףסוי ר"ד ןופ
 =עג טכעלטנפערַאפ טינ) ""חלשהז ןופ
 ?נָאּפסערַאק ,(םימעט-רוזנעצ ּבילוצ ןרָאװ
 ברה ןוא יקסנַאנזָאּפ ,ש ר"ד טימ טריד
 . טימ ןטלַאהעגסיוא 1910 ,שטיװָאגרעשט .ח
 ?ַאוקעסגנוריגער םעד גנונעכייצסיוא ןַא
 ?לופרַאפ וצ ךיז ידּכ ,ןוא בר ףיוא ןעמ
 ,תֹונֹּבר רעקידנעמוק רעד רַאפ ןעמוק
 :עג ואוו ,ןישזָאלָאװ ןייק ןרָאפעגקעװַא
 עכעלטע ןיא רעּבָא ,הלילו םמוי טנרעל

 ?רַאפ ןוא ןרָאװעג קנַארק םורא םישדח = |
 טיג ,רָאי 24 וצ ,1911 .הבישי יד ןזָאל
 יורג ַא טימ ,םזינויצ ןייז ףיוא קידנקוק

 ןיא בר רַאפ ןּבילקעגסיוא טייהרעמ רעס
 תונּברה אסּכ ןפיוא ןסעזעג ואוו ,ןיּבמָאג
 :רַאװ ןיא טּבעלעג ןַאד .ט"ערּת ףוס זיּב
 ןךופ רַאטערלעס =לַארענעג סלַא עש
 ןיא עיצַאזינַאגרָא עכלעוו .,"יחרזמי
 ןיא טעדנירגעג טַאהעג טָאה רע ןלױּפ
 ןיא טקילײטַאּב ךיז 1920 ילוי ,7
 :נָאל ןיא ץנערעפנָאק רעשיטסינויצ רעד
 :עמַא ןייק ןרָאפעגּפָא טרָאד ןופ ןוא ןָאד
 ייחרזמ ןופ ןטערעטניא יד ןיא עקיר
 ןופ אישנ סלַא טליײװעגסיוא 1920 ףוס
  טצעזַאּב ךיז ,עדַאנַאק ןיא . "יחרזמא
 :ץרא טכװַאּב 1925 ,לַאערטנָאמ ןיא
 :ָארּפ רעשיטסינויצ ּבילוצ ןוא לארשי
 רענײא -- .עקירּפַא  םורד עדנַאגַאּפ
 ,םינּבר עשיליוּפ עטסטעדליּבעג יד ןופ
 ?יסֹור ,רעשילופ רעד ןיא יקב ַא
 ?עטיל רעשילגנע ןוא רעשטייד ,רעש
 ןּבירשעג זייוולגניי ךָאנ .ז טָאה ,רוטַאר

 ?ינייא ,שידיי ןוא שִיערּבעה ןיא םיריש
 ?בעה ןיא טכעלטנפערַאפ יז ןופ עק
 םעד ןיא ןוא ,עשרַאװ ,"לוקהח ןשִיער
 ךָאנרעד ."הרונמ ידח פ"מז ןשיטסיחרזמ
 ןעלקיטרַא טײצ וצ טייצ ןופ ןּבירשעג
 :נָא 1915 טשרע רעּבָא ,"הריפצה? ןיא

 קינטָאלז

 ימולשץ '
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 עשיטסיצילּבוּפ עקיסעמלגער ַא ןּביױהעג
 :סקלָאפ רעזדָאלװ ןיא טשרעוצ טייקיטעט
 רעװעשרַאװ ןיא ךָאנרעד ןוא .?טַאלּב
 ּפמַאק םעד תעשּב סרעדנוזַאּב ,"טנעמָאמח
 יד ןגעק םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד רַאפ

 .ןּבעגעגסױרַא ,"לארשי ינומא

 םעד ךרוד ןרושָארּב ייר עצנַאג ַא ךיוא
 םזילַאנָאיצַאנ ,עיגילער? יו ,ג"פ-"יחרזמח
 = רזעיגילער רעד וצח ,יםזינויצ ןוא
 טכַאמ ןרושָארּב .עדייּב יד ןיא) "דנעג
 רעד ןיא גנולעטש ןייז רָאלק ךיוא .ז
 ?נואק ,(שִיערּבעה ןוא שידיי ןופ עגַארפ
 ,"טנעמַאמ ןעגיטצעי ןיא ןעטכילפ ערעז
 יפיוא ענייז ןֹוא יחרזמ רעד? ,"תושרדח
 *בעה ןיא רושָארּבַא ךיוא ןוא "ןעּבַאג
 םירדחה ליבשּב םידומל תינכּתי ט"א שיער
 טריטקַאדער ךיוא טָאה ."םייחרזמה
 .י טצעזעגרעּביא ,"הרונמ יד; ּב'מזַא
 --"רעטסעווש ַא וצ ףעירּבק סיקצינבר .ח
 ןוא (ה ןיא סױרַא) גנויצרעד ןגעוו
 :רַאפ ןוא "הרונמ יד/ סלצרעה רָאדָאעט
 :ַאיּבז ט"א גנולדנַאהּפָא ןַא טכעלטנפע
 ןייא ןיא טלעמַאזעגפיונוצ ןערהערט סקיל

 .ג"פ) "טעזלע הדוהי ךרוד ןיײרַא לעגָאל
 ;43 ז"ז ,1918 ,עשרַאװ ,ןַײטשּפע:ןיװעל

 ?גיא ןרעדנוזַאּב ַא ,(1920 עגַאלפױא עט2
 עג ןפיוא ןטעּברַא ס--ז ןּבָאה סערעט
 :ָאנטע ןוא רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ טיּב
 :רַאפ ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,עיּפַארג
 רעד רעטנוא 1910 ךָאנ טריסערעטניא
 .ןעגנולמַאז סיקצולירּפ חנ ןופ גנוקריוו

 :צולירּפ ןקישוצוצ ןּבױהעגנָא טָאה רע
 -ַאמ ןשיטסירָאלקלָאפ םענעדיײשרַאפ ןיק -

 ,קרעװ ענייז וצ ןעגנוקרעמנָא ,לַאירעט
 =כירּפש ןופ גנולמַאז סנייטשנרעּב ,י וצ

 :יילק רַאג ַא רָאנ ןכלעו ןופ ,רעטרעוו
 .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןיא לייט רענ
 .ןופ 1 "תומושרח ּב"מז םעד רַאפ ןַאד
 ?ערג ַא טסַאפרַאפ יקצינבר ןוא קילַאיּב
 - --"לארשי יגהנממח ט"א גנולדנַאהּפָא ערעס
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 ןעגנוּביױלג ,ןטיז ,םיגחנמ עשידיי רעּביא
 המחלמ רעד םעשּב .ןשינעּבױלגרעּבָא ןוא
 ?רַאה יד ןיפ רענוד םעד רעטנוא

 :עגנָא טָאטש ןייז ןופ טייוו טינ ןטַאמ
 ,קרעװ סיורג ןייז ףיוא ןטעּברַא וצ ןּביוה|
 :ַאק ערעדנוזַאּב טיול ןריזיטַאמעטסיס וצ
 ןכייר םעד ןרעלקרעד ןוא סעירָאגעט

 רעד ןופ לָאירעטַאמ ןשיטסירָאלקלָאפ
 עכעלמיטסקלָאפ יד ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ;קענַא ןוא ךעלטרעווכיילג ,ןטרַאסנדער
 עליפ ףיא ,רעקיזָאד רעד ןופ ;ןטָאד
 טָאה .ז ואוו ,טעּברַא רעטנכערַאּב דנעּב
 ?דנירג ןוא עטיירּב ןטלעז ַא ןזיװעגסױרַא
 עשידיי עלַא ןיא טײקטנוװַאהַאּב עכעל
 :סנּבעל ןַאידיי ןצנַאג םעד ןיא ,םיגהנמ
 ךיז טלגיּפש רע ליפיוו ףיוא ,רעגייטש
 טיצ ןוא קלָאפ ןופ ךַארּפש רעד ןיא ּפָא:
 :עטיל רעזעיגילער רעד ןופ רוקמ ןייז
 :גואוו רעדא ט"א סױרַא ןענייז ,רוטַאר
 "ךַארּפש רעשידוי רעד ןופ רצוא:רעד
 עשידויא 11 ,יןענװַאד טָאד) 1 :ּב 4
 ?ָאלמ-ילעּב ןוא תוכאלמח 111 ,"םילכאמ
 "רעּפרעק רעכילשטנעמ רעדח 10 ,"תוכ
 ,עשרַאװ ,ןײטשּפע:ןיװעל רעדירּב ג"פ)
 ןופ - ,(117-431:1257:94 ז"ז 20 -- 8
 םיגהנמ עשידיי רעּביא קרעו סיורג ןייז
 ןעלטיּפַאק טכעלטנפערַאפ "םעה ייחמיי
 ;ידיא טעּברַא ןייז ןופ ןוא "ירבעהז ןיא
 ןיא --."ןעטרַאסנעדער ןוא םיגהנמ עשו
 ."טייצ ידװ צ"פ יד ןופ טַאלּבגָאט םעד
 ןשידי:טלַא םעד רעּביא ךיוא טעּברַא
 :ױר:טלַא םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא טכער
 רעד רעּביא ןוא ,םענרעדָאמ ןוא ןשימ-
 טפירשטַאנָאמ סימלַא ןיא ,הדגא רעשידייז
 ןטשרע םעד טכעלטנפערַאּפ "לַאװק רעדח
 גנוצעזרעּביא רעשידיי ןייז ןופ .לטיּפַאק
 גָאז ןופ הרוּת רעד ,ַאטסעװַא דנעז ןופ
 ןשידנעז ןופ טצעזעגרעּביא .,רעטסַאָאר|

 ,לַאניגירָא-|

 1094 ג"לז =-- יטסיצָאלז --- קינטָאלז

 ײטסַאמ לאוי ;1919 ,יאמ ,"גָאט; ,ןעזייר .ז

 .רַאק .ב ן"ןעגנַאלק סנעליופ, "מז ןיא ,םיוּב

 .מ .ּפָארּפ ;"טלעװ רעטירטסוליא, ןיא / ,סויניל

 ,ךיײרניײװ ,מ 1 154 ,1920 "טניה, ןיא ,ןַאּבַאלַאּב

 ,57 .ז ,"ןעלּפַאטש,

 ---+4 יד רָאדָאעמ יטסיצָאלז
 - .,ָאװָאטסרעכרָאּב ןיא ,ּבעג (

 ענעעזעגנָא ןַא טליּפשעג .,ןסײרּפ:ברעמ
 גנוגעװַאּב רעשיטסינויצ רעד ןיא עלָאר
 עסױרגַא ןּבירשעגנָא ,דנַאלשטײד ןופ
 ןופ רעייגרָאפ םעד העּביא עיפַארגָאנָאמ
 ןּבעגעגסיוחַא ןוא סעה השמ םזינויצ
 =ָאס ןוא עשידיי רעּביא ןטפירש ענייז
 :סױרַא 1910 ,ןעמעלּבָארּפ עשיטסילַאיצ
 עיגָאלָאטנַא ַא שטײד ףױא ןּבעגעג
 ּב 2 ןיא קיטסילעװָאנ רעשידיי רעד ןופ
 ג"פ ,ןילרעּב) אט 6167 51116 10614 ט"א
 ךרוד ןיירא ןעייג סע ואוו ,(.ָאק טע ץניוו
 ,ס"ממ ןופ ןלעװָאנ עטצעזעגרעּביא םיא
 :נעסייוו ,רָאטקעּפס ,שֵא ,סעדיורּב ,ץרפ
 עמָאנ ,םכילע?םולש ,ןעזייר םהרבא ,גרעּב
 ןיא טכעלטנפערַאפ רעירפ) יכנא ,גרעּב
 םסזג ן80. ואסט6|- ןוא 0091 טמ8 4

 ןַא טימ ןעמַאווצ (1908 ,1/ ,3 ,2

 סע רעכלעוו ןיא ,המד קה רעכעלריפסיוא
 קילּברעּביא רעשיטירק ַא ןּבעגעג טרעװ
 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד רעּביא
 רעדנווַאּב ַא ןיא ךיוא סױרַא) רוטַאחעטיל
 .שסמ 1001:010606- ט"א (עּבַאגסיױא
1 444 /11161214 900161 
 / .פמס6

 םינָאדװעסּפ ,רעגַאז:ינ ןופ --- ג"לז
 לכיב?השעמ ַא ןופ ףּבחמ ,ןָאדרָאג .ז ןופ
 .עכילקערׂש ןייא -- תודע רעדנילּב רעדז

 ןיפָארטיג ךיז טָאה סע סָאװ עטכישעג
 לייוו גוא ,רָי ןיגירָאפ ןיא ַאקירעמַא ןיא

 ךיא ּבָאה .טנַאסערעטניא רעייז זיא איז

 לי .רעגיוװ איד ןופ טצטעז רעּביא סע |

 :יג ןעוויג סָאד זיא ןיטרָאד סָאװ ,גנוט
 בוא סיורג ןענעייל ןילָאז סע ,ןיּבירש
 למיה זא ןעהעז אוצ ןופ רעד נוא ןיילק
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 ?רעפ ןייק זַא ןירָאװשיג ןיּבָאה דרע נוא
 ,1878 ,ענליוו) "ןייז טינ לָאז סעניגרַאּב
 | ,(16 ד"ז -

 -- 1866) ףלָאװ-באז:ןימינּב לעגעז
 - ,ַאנשוּפָאל ףרָאד ןיא .ּבעג ( |
 .טגרעלעג .עיצילַאג:חרזמ ,ןיטַאהָאר ןּבעל
 ירטס ןיא ןייד םייּב ,םידמלמ:זיוה ייּב

 16 וצ ,ןַאשזריּב ןיא שרדמ:תיּב ןיא ןוא
 ואו ,גרעּבמעל ןיק ןעמוקעג רָאי

 =ןטש 1892 טניז ,ןרעטסקע ַא ןעװעג
 טעטיסרעוװינוא רענילרעּב ןיא טריד
 ?ָאכיספ ,עיפָאסָאליפ ,טפַאשנטיװרוטַאנ

 ?עג:טסנוק ןוא :רוטַארעטיל ,עיגָאל
 ,עטכישעג:טלעו ,עטכיש

 יֵלַאג ןיא ךָאנ טײקיטעט עשירַארעטיל
 עשִיערּבעה יד ןיא ןכַאז רָאּפ ַא טימ עיצ
 :עּפש רע טָאה ,ןטפירשטייצ עשידיי ןוא

 ןוא שטיײד ןיא זיױלּב ןּבירשעג רעט
 ?שרע יד ךיז ,שילױּפ ןיא ךיוא זייוולייט
 רעשידי טימ ןּבעגעגּפָא ליפ טייצ עט
 ײרַא טכעלטנפערַאפ ןוא עיפַארגָאנטע
 ,טיּבעג םעד ףיֹוא ןעלקיטרַא

 ,(94 = 1891) ,אזמ טזףט4וו לַאנרושז םעד

 2ז- ,(1894) 301514 ,(92--1891) 0103

 ,תוישעמ עשידיי א"צ -,ם11/65 58

 םדתלילע ןגעוו ,ליױמסקלָאפ ןופ טלמַאזעג
 ססז םוטֹו- ךוּב סקַארטש .ּפָארּפ ןיא ןײרַא)
 ענייז ןופ .וו"זַאא םידיסח ןגעוו ,(20678186
 ןענָאמרעד וצ זיא ןטעּברַא ערעקיטכיוו
 עיפַארגַאנטע רעד וצ ןלַאירעטַאמ} יד
 7161 ןיא) "ןדיי עשיצילַאג:חרזמ יד ןופ
 ט1200100501 40 2010201081/ 16 4)סס};

 ערעסערג ַא ןטלַאהטנַא סָאװ ,(אשוז .ּב
 ,תוישעמ:סקלָאפ עשידיי 60 ַא ןופ גנולמַאז
 רעטרעװכירּפש ,תואופרו תולוגס ,רעדיל

 =נָא ןטנעָאנ ַא רָאג ןעמונעג טָאה .וו"זַאא

 רעסיורג סנייטשנרעּב ץַאנגיא ןיא לייט
 ןוא רעטרעװכירּפש עשידויי טעּברַא
 ןשּביה ַא עכלעװ ןוֿפ ,"ןעטרַאסנעדער

 לעגעז -- ג"לז |

 | קיטסיטַאטס

 .ןייז ןּביױהעגנָא ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ןוא

 ןיא יװ
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 טקילײטַאּב ךיוא ךיז ןוא ,טלמַאזעג לייט
 3ּוּפ עשיטסירָאלקלָאפ סיקצולירּפ חנ ןיא
 =נכַאװ רעװעשרַאװ םעד ןיא .סעיצַאקיל
 טעּברַאעגטימ טּפָא ןאוו ,12ז8612/8 טַאלּב

 ליפ רעייז ,1907 --1895 ןרָאי יד ןיא

 .ףמלּת ךיוא ןוא עשידיי רעּביא ןּבירשעג

 טעּברַא:טּפױה ןייז .רעטרעווכירּפש עשיד
 ?עג זיא קיטסילַאנרושז ןופ טיּבעג ןפיוא
 05! טחס לַאנרושז:שדוח םעד ןיא ןעוו
 4, י) ָאעל ןופ ןּבעגעגסױרַא = 04
 רעקידנעטש ןעװעג זיא רע ואוו ,ץניוו
 'ןופ טייצ עצנַאג יד טעמּכ רעטעּברַאטימ
 ;1923 זיּב 1901 ןופ ,ןעגיישרע ןייז
 טליפעגסיוא המחלמ:טלעוו רעד תעשּב
 לַאנרושז ןופ ןטפעה עצנַאג יד טעמּכ
 =רַאפ טימ טצונַאּב ךיז םעד ּבילוצ ןוא

 ,ימע:רב יװ ,ןעמינָאדװעסּפ ענעדייש
 +ןּב .א ,שריה .ב ,רָאטקעל ,ארפס .ּב
 יב ,רעפפיש .ס ר"ד ,ףלָאװ .ּב ,ארוע
 .ןעלקיטרַאטײל יד  ןּבירשעג +,ןיטַאהָאר -

 .ּבעה ןוא עשידיי יד ףיוא ןגָאלָארקענ

 :עשידיי:ברעמ ,רעלעטשטפירש עשיער

 ַא טכעלטנפערַאפ ,ןלעװָאנ ,עטנרעלעג

 =לה טימ תוישעמסקלָאפ עשידיי | 70-60 |

 - .ןעגנוקרעמנָא עשיגָאלָאליפ ןוא עשירָאטס
 ןיא איבנה והילא רעּביא גנולדנַאהּפָא ןַא
 .עשירָאטסיה ,עדנעגעל רעשידיי רעד
 -ָארּבַא :םרָאפכוּב ןיא ,וו"זַאא ןצַאזפיוא
 תוס 20106040005616 668 תז רוש
 .,,גרעּבמעל) 1 912 קט 860 (25068

 רָאדָאעט ר"ד רַאסעּפָארּפ ןגעק -- (0
 +קיטרַא ייר ַא ןיא טָאה רעכלעוו ,גניסעל

 ןּבירשַאּב ןעגנוטייצ רענילרעּב ןיא ןעל
 קרַאטש ןוא עיצילַאג ןייק העיסנ ַא ענייז

 .ןללכּב ןדייײחרזמ ןגעק ןטערטעגסױרַא !
 ,ןטקַא 4 ןיא קיטשרעטַאעטַא) ססז לט6
 ןיא החנמח רושָארּבַא ;(1914 ,ןילרעּב
 ---+4 ,ןילרעּב ,שטייד ןיא) "ַאטָאגלָאג
 . =לעװ ,ןכעלטסייג ןשיטנַאטסעטָארּפ ןגעק
 ןפיוא סוזעי ןופ טוט םעד טָאה רעכ
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 ןופ רעכעה טלעטשעג אּתלגלג גרַאּב
 וניּבר השמ ןופ חריטּפ יד ;קחצי תדקע |

 טלעטשעגנגעקטנַא זיא ובנ גרַאּב ןפיוא
 6 306006168 ;(סוזעי ןופ טיוט םעד

 טמ8 425 36010434/ 669 ן08/ס//סמ 'ׂ/01469

 ,(1915 ןילרעּב ,עקליטש גרָאעג ג"פ)
 ,ןילרעּב) 016 /01019006 }6

 םט- ;(160 ןזײז ,1916 ,"ג"פנעגנולעּבינש
 רעבלעזרעד) 104מ/60 00 5616 8

 טלדנַאהַאּב ;280+ש11 ,ט 1 ,1918 ,ג"פ
 ןזיּב עינעמור ןיא ןדיי יד ןופ ענַאל יד
 לײט רעט:2 רעד ;סערגנָאק רענילרעּב
 ןיא ןעלקיטרַא עירעס סלַא ןּבילּבעג ויא
 338!80190060 4 ; 4 טתמס0 ר 4

 ,1924 ,ג'פ:ָאליֿפ ,ןילרעּב) ןטססמווזמ
 סא תזסוסאסווס 66ז ;(עגַאלפױא עט5
 29יוא טרעוו סע ואוו --'90 6136 טסמ 1
 ןלָאקָאטָארּפ עטנַאנרַאפ יד זַא ,ןזיוועג ;
 ןטשרע םוצ טָאה ןויצ ינקז יד ןוֿפ=
 ;שיסור ףיוא סולינ יטגרעס ןּבעגעגסױרַא
 05--1903 ןרָאװעג טריצירּבַאפ ןענייז יז
 :רעּביא ךָאנרעד ןוא 2ּ"טּפ ןוא זירַאּפ ןיא
 ןופ תונושל עלַא ןיא ןרָאװעג טצעזעג
 ןופ .ז טּבײרש סנטצעל -- .טלעװ רעד
 .רעשיטסיגויצ רעד ןיא טײצ וצ טײצ
  :ַאּב ךיוא ךיז .7 1101860261 גמ
 רעשטייד רענײמעגלַא רעד ןיא טקילײט
 ןזװ ןיא טכעלטנפערַאפ א"צ ,עסערּפ
 ןעלקיטרַא 1263180060 6
 ,םזיטי;עסיטנַא

 םורַא) (יעגרעס) רעדנעס װָאדלעז
 .גָאקליװ ןיא .ּבעג (1924 18/ץזן} -10
 טנרעלעג 18 רָאי ַא ןזיִּב עטיל ,רימ
 ןוא ליּכשמ ַא ןרָאװעג ךָאנױעד ,ארמג
 1894 םֹורַא ,טסילַאיצָאס ַא ךיוא דלַאפ
 ןרעינָאיּפ יז טימ ענליוו ןיא טנעקַאּב ףןיז

 אב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי ועד ןופ
 ,ילַאיצָאס יד ןעוועג ךישממ ןוא גנוגעוו
  טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טײקיטעט עשיטס
 ,טָאטשגריוּבעג ןייז ןיא ךָאנ  ןגיוהעגנָא

 װָאדלעז -- לעגעז

 ןגעק |
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 רעגיילק רענעי ןופ רענייא ןעוועג 6
 .וצסױרַא ןּביױהעגנָא טָאה סָאװ = ,עּפורג

 29ג רענעגייא ןַא ןיא עגליוו ןיא ןּבעג
 ןופ טריזינַאגרָא ,,יירעקורד רעמייה
 םַאוגנַאל פ"א יקסגילּפַאק לכימ?לארשי
 רָאטַאקָאװָארּפ סלַא טריקסַאמעד 1910)
 םעד (ווָאטַארַאס ןיא ןסָאשרעד 1917 ןוא
 .ןשיטסילַאיצָאס ןלַאגעלמוא ןשידיי ןטשרע
 ;יטש:רעטיײּברַא ידע דנַאלסוח ןיא ןַאגרָא
 רעד ןרָאװעג ןכיגניא ןיא סָאװ ,"עמ
 :עג ןוא ײדנוּב, ןופ ןַאגרָא  רעלַארטנעצ
 ..יריי רעד ןיא עלָאר עסױרגַא טליּפש
 :ער רעד זיִּב גנוגעװַאב-רעטעּברַא רעש
 ;גירגעג זיא סע ןעו ,1905 ןופ עיצולָאװ
 ,ירעקעווח רעלַאגעל רעד ןרָאװעג סעד
 יד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעװעג זיא זו
 ןצנַאגניא טעמּכ יז ןוא ןרעמוג עטשרע
 ;ײטשטנַא רעד ןגעװ) טליפעגסיוא ןײלַא
 עז ?עמיטש:רעטײּברַא רעדא ןופ גנו
 6- ןיא תונורכז עטנַאסערעטניא עגייז
 ןופ טסערַא ןסיורג ןכַאנ ,(1 ,קסואעל6
 ןלַאפעגכרוד זיא'ס תעּב 1898 גנילירפ
 גיטש:רעטייּברא רעדע ןופ יירעקורד יד
 ,"דנוּב ןופ ק"צ רעצנַאג רעד ןוא "עמ
 :ַאפ רעד ןיא טקורעגסױרַא .ז ךיז טָאה

 יד ןופ רענייא ןעוועג ,עיניל רעטשרעד
 ןט:2 ןופ ןטָאגעלעד ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא
 1808) "דנוּבא ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט:3 ןוא
 ;ײטַאּב ךיוא ךיז ,(ענויָאק ןיא 1899 ןוא
 3 עלַא ףױא ןיא ןוא ןט:4 ןיא טקיל
 . ןיא ןעװעג טליײװעגסיוא ןרָאפנעמַאזוצ
 טסיטנַאד סלַא טצעזַאּב ךיז 1900 .ק"צ
 לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג ,ּב"טּפ ןיא
 טלַא טײקיטעט רעשיטסילַאיצָאט רעד ןיא
 ןופ טעטימָאק ןקיטרָא םעד ןופ דילגטימ
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,פ .ַא ,ד .ס .ר רעד
  .דנַא .א 0860488 אסתפ ןַאגֹרָא ןייז
 ןעגנויצַאּב עטסטנעָאנ יד ןיא קידנּביילּב
 עגייז ןיא קידנטלַאה ןוא "דנוּב/ םוצ
 :רוּברעטעפ ןשיװצ גנודניּברַאֿפ יד טנעה
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 רעמייהעג ןייז ןוא טעטימָאק-.ד ,ס רעג
 ןופ שטנעמ ַא ;עשרַאװ ןיא יירעקורד
 ןקידנטײרדַאּבַא ןוא ןשינעטנעק עסיורג

 :נָאק רענעטלעז ַא ,טנעלַאט ןשירַארעטיל
 ,רעוט רענעּבעגעגרעּביא ןוא רָאטַאריּפס
 טעטימָאק םעד ןיא טליּפשעג רע טָאה
 ?.ד ,ס רעד ךָאנ ,עלָאר עקיטכיװ ַא רעייז

 1902 קָאטְסילַאיּב ןיא ץנערעפנָאק:ײטרַאּפ
 .נָא ערעדנַא ךס ַא טימ ןוא טריטסערַא
 לעװַאּפ ןוא ַאננַא ךיוא םכֹותּב ,רעמענלײט
 :ינעי ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ ,לַאטנעזָאר
 1903 ףוס זיא רע ןענַאװ ןופ ,.ּבוג רעײס
 טּבעלעג 1906 ינֹוי זיּב ןוא ,ןפָאלטנַא
 ?נָא ןילכַאמ דוד טימ ןעמַאווצ ,ןרעּב ןיא
 עיצַאזינַאגרָא עטקינייארַאפא יד טריפעג-

 ;סיוא ןיא ײדנוּבק ןופ ןּפורג:ספליה יד ןופ
 . טלָאמעד רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,?דנַאל
 :רַא רעשירַארעטיל רעוויסנעטניא רעייז

 טעטימָאק ןשידנעלסיוא םעד ןופ טעּב -
 שידי ףױא טצעועגרעּביא ,?דנוּבח ןופ
 :ור ןופ ןרושָאהּב עשיטסילַאיצָאס ךס ַא
 .=רַאּפ ןייז רעטנוא ןוא שטייד ןוא שיס

 :רַאפ יקסנַאמעינ ,א םינָאדװעסּפ:ײט
 טעּברַא עטסקיטכיװ ןייז ןַאד טכעלטנפע
 :ומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ עטכישעג יד,
 ג"פ ןיא לַאגעל טקוחדעגרעּביא) "ענ
 רעד ךָאנ .(1906 ,ענליוו ,"טלעוו יד
 לירּפַא ,"דנוּבז ןופ ץנערעפנָאק רעט7
 ןיּב ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ+ ,7
 :עד םָעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג 8
 יד; ג"פ ןשידנוּב ןקיטעט קרַאטש טלָאמ
 ןענייזיס ןכלעוו ןיא ,ענליוו ןיא "טלעוו
 :ָארּפ יד! רושָארּב ןייז סױרַא ךיוא א"צ
 .*פיוא ערעייז ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעפ

 5לעַּב רעד ןופ עטכישעג רעד וצק ,יןעּבַאג
 ענײטרַאּפ, ,"גנוגעוועּב:רעטײּברַא רעשיג
 ,!ןענייארַאפ ּפָארּפ עלַארטײנ רעדָא
 ,סָאג ןיא ןעּבײלק ןעמ ףרַאד ןעמעווז
 =ַאּב רעדיוו ךיז רעטעּפש ,דנַא .א ?עמוד

 ,ּב"טּפ ןיא טצעז ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז

 .ןידלעז -- װָאדלעז

 ,טעּברַא?ייט

 ,ּבוג רעקס
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 תעשּב ,טיײקיטעט רעשיטילָאּפ רעוויטקַא
 :כעמלוּפַאּב ַא ןעוועג המחלמ:טלעוו רעד
 =?ץרעמ רעד ךָאנ ,יַאּפָאקעי, ןופ רעטקיט
 .רַאּפ רעד ןיא קירוצ ןײרַא עיצולָאװער

 םַאֹּב רעד ןיא טעּברַאעגטימ
 ?טימ סלַא "עמיטש:רעטיײּברַאװ .רעטיינ
 =י םעד ןיא) עיצקַאדער רעד ןופ דילג

  םףגא טכעלטנפערַאפ 45 רעמונ =ייליּב
 :ָאס עשידי עטשרע יד ןגעװ תונורכז
 .,ןרושָארּב ןּבירשעג ,(ענליװ ןיא ןטסילַאיצ
 :רָא ןלענָאיסעּפָארּפ םעד טריטקאדערטימ
 =ער.רעּבָאטקָא רעד ךָאנ .ידנוּבז ןופ ןַאג
 רעשיטעװָאס ַא ףיוא טעּברַאעג עיצולָאװ
 =לעהרַאפ ערעווש ןיא טּבעלעג ,עלעטש

 - ניו ןבילּבעג יירט טוט ןזיּב ,ןשינעט
 ןיא ןיוש םגה ,ןעגווגייצרעּביא עטלַא
 ,טקילײטַאּב טינ ךיז טעּברַא רעשיטילָאּפ

 153 ,1924 ,י"נ ,"רעקעווא ןיא ,יקסרוק ,פ
 ןויצ ןב 1182--181 ז"ז ,ןז ,"סקנּפ רעטיור רעד

 ,"עטצעל יד ןופ ןוא עטשרע יד ןופ רענייא, ,ץֹּכ
 ,"לַאנרוׂשז ןעגרָאמ; ןיא

 1852 1/ט) רעדנַאסקעלַא ןידלעז
 ףנימ ,ץיצלעל ןיא .ּבעג (

 / רעד אוו ,דנַאלסורסײװ
 +עג ,טחוש ןוא בר ןעוועג זיא רעטָאפ

 :ְךַח ןיא טנרעל |
 יב ןוא םיר
 =עֹּפִש ,םידמלמ
 ןטלָאהעג רעט
 ןיא רעטומ רעד
 18 וצ ,טפעשעג

 ןייק קעװַא רָאי
 ףיז ואוו ,ענליוו

 - וַצּפָא ןּביױהעגנָא
 =עגוצ + ,גנודליב רעניימעגלַא טימ ןּבעג
 פ"א טקורדעגּפָא ,צ"ּפ יד וצ ןענַאטש
 ןעגנוליצרעד עכעלטע  דניקטוג לריא
 "גָאטײ רעגרוּברעטעפ ןיא ןגָאלָא:ָאמ ןוא
 1905 םֹורַא ,שטיװָאניּבַאר ןָאעל ןופ ר"א
 באוו ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא
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 טקיטפעשַאּב ןעװעג ןרָאי עטשרע
 ךיז רעטעּפש ,ןטעּברַא ענעדיישרַאפ ייּב
 :ַארעטיל רעד ךעלסילשסיוא ןּבעגעגּפָא
 טייצ עסיוועג ַא ,קיטסילַאנרושז ןוא רוט
 ?ויצילעוּפ רעד ןיא קיטעט ךיוא ןעוועג
 ,ןציקס טקורדעג .גנוגעוואּב רעשיטסינ
 ןעמַארד עקיטקַאנײא ךיוא ,ןעגנולייצרעד
 ןופ ,",ש .א ,פ7 ןיא סעידעמָאק ןוא
 ,רָאטקַאדערטימ ןעוװעג רָאי 2 רעכלעוו
 ,"רעפּפמעק ןעשיויאח
 עיינח ּב"מז יד ןיא ,"ןעּבעל עיינ סָאדח
 רעט:1 רעד) 11 "רוטַארעטילק ,"ןעּבעֶל

 טניז ,("המלשח עמַארד ןייז ןופ טקַא/
 (1914) "גָאט םעדח ןופ גנוניישרע רעד
 ןופ ךשמ ןיא ,רעטעּברַאטימ רעקידנעטש
 ןופ רָאטקַאדער-סײג ןעוועג ךיוא רָאי 3

 ילַּבֹוּפ טּפיוהרעד טּביירש ,גנוטייצ רעד
 ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיצ
 ַא ,ןָאט ןשיטסירָאמֹוה : שיריטַאס ןיא
 עשידיאפ יד טריטקַאדער טייצ עצרוק
 2ַארד ענייז ןופ ,דנַאלווילק ןיא "עסערּפ
 ?ֵאק עקיטקַאריפ ןייז זיא קרעוו עשיטַאמ
 טריפעגפיוא "?ּבייוו ןוא ןַאמ/ עידעמ
 --,י"ג ןיא ּבולק ןשיטַאמַארד ַא ןופ ןרָאװעג

 :רַאפ םעד ןופ רעדגירג יד ןופ רענייא |
 ןוא רעלעטשטפירש עשידיי יד ןופ ןייא
 יל .יװ) עקירעמַא ןיא ןטסילַאנרושז
 ןכלעו ןופ ,("ןייארַאּפ = רעּביירש = ץרּפ
 רָאי עקינייא

 :1רַאטקעריד םעד ןופ רעציזרָאפ ךיוא
 דנַאפ?רעּבײרש ןשידיײי; םעד ןופ טַאר
 :ירש עשידיי עקיטפרעדַאּבטיױנ יד רַאפ

 - ,"רעלטסניק ןוא רעּב

 --1891 5/א) שריה-יבצ ָאקנעשטלעז
 ןּבעל ,ענסַאסָאר ןיא .ּבעג (

 :סורסייוו ,.ּבוג רעווע להַאמ ,ענווָארּבוד
 ,טחוש ןוא בר ַא ןופ ןוז סלַא ,דנַאל
 ןַאד ,רעטָאפ םייּב טנרעלעג רָאי 11 זיּב
 ,קסנעלָאמס ןייק קעװַא
 טקילײטַאּב ךיז ,1910 זיּב ןרעטסקע סלַא

 ןַאמגילעז -- ָאקנעשטלעז --- ןידלעז

 ,"רענַאקירעמַאז

 ןעוועג ;טנעדיזערּפ ןעוועג

 טּבעלעג ואוו
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 קַאטרַאּפס ןעמָאנ?ײטרַאּפ םעד רעטנוא
 =עװַאּב רעשיטַארקַאמעדלַאיצַאס רעד ןיא
 עקינײא טקורדעג ,("ַארקסיא גנוג
 רעלעיצניװָארּפ רעד ןיא ןעגנולייצרעד
 :עמַא ןייק קעװַא 1913 ,עסערּפ רעשיטור
 :טימ רעקידנעטש סלַא ןײרַא ואוו ,עקיר
  =יצָאס רעקרָאײװינ רעד ןופ רעטעּברַא
 :עּפש ,ו1ס88 תוזקמ גנוטייצ רעשיטסילַא
 .ײצרעד טימ טקילײטַאּב ךיוא ךיז רעט
 ןופ ר"א (08006806 628080 ןיא ןעגנול

 :רַאעגטימ ,ווָאסוָאלעּב ןוא שטייד וועל
 גנולײטּפָא רעיפלעדַאליפ רעד ןיא טעּב
 עג 1922 ,"טייצז רעכעלגעט רעד ןופ

 ןשירטקעלע ַא ןופ סרוק םעד טקידנע
 יד ןופ רערעל סלַא קיטעט ,רעינעשזניא
 ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ,ןלוש:םכילע:םולש
 ,יטייהיירפ ,רעד ןיא גנולײטּפַא-רעדניק רעד
 ףךעלהשעמ-רעדניק טכעלטנפערַאפ ואוו
 ךיז סנטצעל ,ןזרעפ ןיא ןוא עזָארּפ ןיא
 =סורַא רעדנוזַאּב ,"גָאט/ ןיא טקילײטַאּב
 ט"א ןזרעפ ןיא ךעלהשעמ:רעדניק ןּבעגעג
 ,(16 זיז ,1925 ,י"ב ,"ןגייווצ, ג"פ) "לסָאיװ

 --1875 שו) לאפר ןַאמגילעז
 ,רעטָאּפ ןייז ,קסנימ ןיא .ּבעג (

 סנָארטיצ עז) ליּכשמ ַא דיי ַא ,ז בקעי

 ,(3130 זיז , ,"תורוד עשירַארעטיל יירדח

 ןוז א ןעוװעג זיא
 םעד לאפר 'ר ןופ
 ןוא בר רעסירד
 'ה ןופ רעדורּב ַא
 רזוח םעד לארשי

 /ףעטסיּפַאק םייּב
 --רעטומ יד ,ןיּבר
 ןופ רעטסעווש ַא
 1911--1900,לילהי
 .עג ןוא ץייווש ןיא עיפָאסָאליפ טרידוטש

 .ר"ד לטיט ןטימ םוידוטש ןייז טקידנע
 .ןוא עשיפָאסָאליפ טכעלטנפערַאפ טָאה
 ןיא ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה-רוטלוק

 . עדנוזַאּב סלַא ןוא ןטפירשטייצ עשטייד
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 - עזסס}סזמס 065 ןט0סמ!טזופ יו ,קרעו ער

 ן(סתּפסמ טת6 0611 ,(1919 ,ןיוו ,טיוועל ג"פ)

 .עוגז םצץסס ,(1921 ,ןילרעּב ,"ג"פ-טלעווו)
 ,ףָאהעעז ג"פ) 669 1035190168 005

 ךיוא שטַייד ןיא ,דנַא .א (1921 ,ןילרעּב

 :ַארעטיל רעשידיי רעד רעּביא ןּבירשעג
 ,56006019006 0021806146 יד ןיא) רּוט

 יד ןיא ץרפ רעּביא ,(1918 ,ןעכנימ
 ,ןילרעּב +- ,,6 זו סז6'14

 "טייק רענעדלָאגװ סעצרּפ רעּביא ,(7
 ?ץירפ ןיא ,,וו"זַאא (}ט06 .סרעּבוּב ןיא)
 ,14--1913 ,/1608040 סנַאמֿפױק יכדרמ

 ,"רוטלוק רעשידיי רעד ןֹופ קיטסירעט
 גנוטײדַאּב רעטסקינייװעניא רעד ןגעווא
 ?ַארָאמ ןגעװח ,"םזיטעּפָארּפ םעד ןופ
 ַאּפ ַא -- ּפיט ןשירעלטסניק ןוא ןשיל
 ,"םוטנטסירק ןוא םוטנדיי ןשיווצ לעלַאר
 ַאּב עצרוק ַא -- סָאטע ןוא דיווידניאז
 ,דנַא .א "ןָאסגרעּב רעּביא ' גנוטכַארט
 ןקילײטַאּב ןצ ךיז ןּביוהעגנָא ךיוא ןאד

 ,14--1913 ,"טלעוו רעשידוי רעד, ןיא
 :ןעגנולדנַאהּפָא יד טכעלטנפערַאפ ואוו
 .5ַאּב ןייז ןוא רענגַאװח ,"ענייז ךירנייהװ

 ,"ןעדֹוי וצ גנוהיצ .ָאיצַאנ סטרַאּבמַאזח
 :ַאיד ַאװ ,"ןעגנואיושנָא עשימַאנַאקע :לַאנ

 ייקיזומ ןעגעוו גָאל |

 :ַאּב רע טָאה המחלמ רעד ךָאנ טשרע
 עט עשיטסיצילּבוּפ:שירַארעטיל ןייז טיינ
 רעטעּברַאטימ סלַא שידיי ןיא טייקיט
 =רעּב ןיא ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ ןופ

 ,"םיורגלימח יװ ,י"נ ןוא ןיוו ,ןיל | ?ֵאלװ)
 --"םיכרד ס'צרּפ ןיאז ,"ַאדדוּב ןוא עצטָאה

 :לעװ עשיליוּפ ןיאז סושָאטַאּפָא ןגעוו
 ,"רעד

 רעד ןיא טערטרַאּפ רעדח לקיטרַא טיקס
 .,"טסנוק רעגיטנייה

 ןאמגילעז

 ידח .ןעלקיט
 ,?רוט

 ןוא עטלַא יד--שיריא ןופ סיזירק רעדח

 -המחלמ:טלעוו יד
  =עגּפָא בשֹוּת רענילרעּב סלַא םיא טָאה
 ןוא רוטַארעטיל רעעידיי רעד ןופ ןסיר

 . ,"םוטנעדיי רעּביא רעלגנעּפשז
 ?גיצרַאמ לאירבג ר"ד ןופ גנוצעזרעּביא

 יןּבעל עיינ סָאדװ
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 .ןגעווו ,"רעטרעוו ןופ עירטסודניא יד
 :עט/ ןיא .דנַא .א ("םויסקרַאמָאענ
 - ,1924 ,"טפגוקוצז ןוא | ,1923 ,"טילַא
 :רַא טכעלטנפערַאפ ,עו ,1925 ןוא ,8

 :ַארעטיל:הלּכשה:ָאדואסּפ
 וא "שידיא ןופ טֿפנוקוצ ידח

 רע ואוו ,"רוטלוק עשידיא עײנ יד

 לעשידיי רעיײנ רעד ןגעק סױרַא טערט

 ?תמחלמ:ךָאנ םעד ןופ טרפּב ,רוטַארעטיל
 :נוניישרע עוויטַאגעג יד ןגעק ,דָאירעּפ
 ,םזישידי ןכעלכעלפרעּביא ןופ ןעג

 .שעטניא| ןכַאװש ַא ןיאז טעז רע עכלעוו | ףקַארַאכ רעד וצ/ ןעלקיטרַא ןּבירשעג
 :ַאקָאלװ ןיא ,"ללכּב רוטלוק רַאפ סער
 -:שידיי ענעדיישרַאפ יד סָאװח -- "טעטיל
 ענעדיישרַאפ יד ןיא ןטקנוּפ עלערוטלוק
 .+רַאפ ןּבײלּב טלעװ רעד ןופ תומוקמ
 "תומא 'ד ענעגייא ערעײז ןיא ןסָאלש
 ןיא עיצַאזינַאגרָאזעדװ רעד ןגעק ןוא/

 ךיז טקירד'ס סָאװ -- "ךַארּפש רעד
 גנויצַאּב רעקיניזטכײל רעד ןיא סיוא

 ןטנעמעלע-ךַארּפש עשידיייטינ יד וצ
 .סנטצעל .טײקיזָאלליטס וצ טגנערּב ןֹוא
 רעד ןיא קיסעמלגער ךיז טקילײטַאּב
 / רעּביא ןעגולדנַאהּפָא טימ ?,ש .ַא ,פז
 .ןוא עלַאיצָאס עשידיי ןֹוא . ענײמעגלַא
 :יא טָאה--.ןעמעלּבָארּפ עלעוטקעלעטניא
 ירנַא ןופ ןַאמָאר םעד :טצעזעגרעּב
 ?רעּב ,"ג?פ:טלעוו) "טײקרָאלק סיּברַאּב
 סגרעּבסדנַאל ץנַארפ .פָארּפ ,(1922 ,ןיל
 "םזינָאיסערּפסקע ןוא םזינָאיסערּפמיאװ
 - יצר 21740 ז"ז ,1922 ,ןילרעּב ,' ןומרײ ג"פ)
 :סַאג השמ ר"ד ,(רעדליּב ןופ סעיצקודָארּפ
 רעכעלטכישעג ריא ןיא הּבותּכ ידי סרעט
 854 ז"ז ,1923 ,ג"פ .זרעד) "גנולקיװטנַא
 / ןיא ייז ןופ ,סעיצקודָארּפער ןעלוװָאט
  .צ ןופ טנכייצעג טַאלּברעש ,ןּברַאפ 4
 ?ַארעהח סרעּבָאלּפ ,ג ,(ךֹורּב .פ ןוא םהעּב

 - ,(64 ז"ז ,1922 ,ןילרעּב ,"ג"פ:ללּכז) "עדַאיד
 /=ער .דנַא .א "םוידיסחק סיקצעדאראה
 ןַא טימ טצעועגרעּביא ןוא טריטקַאד
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 :ַאפַא עשיפָאזָאליפ סטעטקיּפעװ ריפניירַא
 םנופ ךוּב רעדח סעסטָאַאל ןוא "ןעמזיר
 ן"ז ,1923 ,ג"פ .זרעד) "ץעזעג ןעכילטעג
 ,(56 ןוא 7

 -- * 1863 23/0) לצעג שטיװָאקילעז
 :ווֲאק ,עוװָאטיר ןיא .ּבעג ( 1926 28/ 1
 ןוזַא ,דוד 'ר ,רעטָאּפ ןייז ,עטיל רענ
 הלילו םוי ןסעזעג ויא ,קינבושיַא ןופ
 ןוא ,טנרעלעג ןוא
 ַא ןופ ,רעטומ יד

 ,החּפשמ רעשינּבר
 יד טריפעג טָאה
 - = םָארק = רעדעל
 ןיא עקיצנייא יד

 ןיוש טָאה ,לטעטש
 טמְשעג ןייוולגנַיי

 רעד עקלצעג ג"אה
 טנרעלעג רָאי 16 זיּב ,יוליע רעוועטיר |
 ףיוא טעמּכ טנעקעג ,חובישי עסיורג ןיא
 --ארמג טָאלּב טרעדנוה ףניפ קינײװסױא
 ןפיוא; ךיוא רָאנ ,ףד ןפיוא רָאנ טינ
 ףיוא הכימס וצ יואר ןעוועג ןיוש ,?לדָאנ
 ,זירַאּפ ןייק קעװַא 1879 רעּבָא ,,תונּבר
 ;בעה ןופ רערעל ןעװעג זיא רע אוו
 . גנַאלרע לאכימ ּפָארטנַאליפ םייּב שִיער
 ,ןכַארּפש עשילַאטנעירָא טרידוטש ,רעג
 .ַאס ,שיּבַארַא ,שיּפָאיטע ,שיטּפיגע:טלַא
 ;ַארַא סלַא טקילײטַאּב ךיז 1885 ,טירקסי
 לטיט ןטימ רעשטעמלָאד רעשילגנע:שיּב
 .ילימ רעשילגנע רעד ןיא טגַאנעטיײלנרע
 ןייק טקישעג ,עיצידעּפסקע רעשירעט
 ןָאדרָאג לארענעג ןעיײרּפַאּב וצ םירצמ

 ;לֹוׁשֲאֹּב רעד בילוצ רעּבָא ,םוטרַאכ ןופ
 רע זַא ,רענעשטיק דרָאל ןופ גנוקיד
 ?רַאפ ,רענַאקירּפַא יד טימ טריזיטאּפמיס
 שיניסעּבַא רעּביא ןוא רעדנעלגנע יד טזָאל
 גלָאפרע טימ .זירַאּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ
 ,ץנַאּברָאס רעד ןיא ןעמַאזקע ןטלַאהעג
 ,גָאלָאטּפיגע סלַא ןרָאװעג טרימָאלּפיד

 .1855---?יכנא ירבע, ןיא ן"פאי טאי םיל {*

 שטיװָאקילעו -- ןַאמגילעז

 ןיא (1879 טניז) ןּבירשעג

 ןעמיגָאדװעסּפ יד טצונַאּב
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 ,"דיגמהז

 ןטמוטסזפ 17ז4- ,"לארשי תסנּכז ,"ץילמהֹז
 . םַּבַאֹרֲַא רעד ןיא ,1016:9196811',1/ ,6
 ,רוק ַא ךָאנ ,?םארהא לאי גנֹוטייצ רעש
 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק רעּביא עזײר רעצ
 ןוא רישזלַא ,סינוט ,םיור ,ןעטַא ,עגרימס
 :עפסקע עכעלטפַאשנסיװ טימ ָאקָארַאמ
 ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 188/ ,סעיציד
 - רַאסעּפָארּפ ןעועג טייצ עטשרע יד ואוו
 ?אווליסנעּפ רעד ןיא עיגָאלַאטּפיגע ןופ
 ,טיֿפלעדַאליּפ ןיא טעטיסרעווינוא?עיג
 :רַאפ טזומעג סעגירטניא ּבילוצ רעּבָא
 ןּבעגעגּפָא ךיז ןוא רוסעּפָארּפ יד ןוָאל
 רָאי ייווצ טָאה רע ,קיטסילַאנרושז רעד
 "טַאקָאװדא:סקלָאפ םעדא טריטקַאדער
 טניז ,(ץנימ לאכימ ןופ ןּבעגעגסױרַא)
 רעטעּברַאטימטּפיוה יד ןופ רענייא 1890
 .יךיי ידח ןוא ?טַאלּבעגַאט ןעשידייא ְךֹופ
 ,תוקספה עקינײא טימ ,"ןעטעזַאג עש
 ןיא טריטקַאדער רָאי 2 טָאה רע ןעוו
 ןופ טַאלּבעגַאט עשידיי סָאדװ ָאגַאקיש
 - ןעשידיא םעדח -- רעטעּפש ,"טסעוו רעד
 צעכילגעטא יד ,ןָאטסָאּב ןיא "רעלדָא
 .?ינ ןיא "טסָאּפ דנעבאא יד ןוא "עטערּפ
 - ?בוּפ ןוא -עכעלטפַאשנסיװ ץוחַא  .קרָאי
 ןּבירשעג רע טָאה ןעלקיטרַא עשיטסיציל
 ןויטּבמס ּפ"א ךיוא ,ןציקס ןוא ןענָאטעילעפ
 ףיוא רע טָאה ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא)

 ,תוקלקלהו
 ,ןקרוּפ םֹוקי ןָארַאּב ,,ףָאזָאליפ רעשיווטיל
 .ןעלקיטרַא .רַאפ -- תוינמכח עשיווטיל
 ,(,דנַא .א סוקיטעטסע ,םינינע-ןעיורפ ןגעוו
 :ּפָא יד "טַאלּבעגַאט ןעשידייא ןיא טריפ
 רע ואוו ,"תודמול ןוא רוטַארעטילח גנולייט
 .ןסיוו ןוא םירפס ענעדיײשרַאפ טריזנעצער
 .עג ןפיוא טּפיױמרעד ,קרעוו עכעלטּפַאש
 קידנוײװסױרַא ,תודהיה תמכח ןופ טיּב
 ,ןגייווצ עריא עלַא ןיא עיצידורע עסיורג ַא
 :ַארעטיל רענײמעגלַא רעד ןיא ךיוא יו
 ,ןבירשעג ותעשּב תסנרּפ ּבילוצ .רוטה
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 רַאפ ןענַאמָאר:דנוש עקינייא ,ּפיא ךיוא
 סָאד יו ,רעגעלרַאפ רעקרָאי=וינ יד
 עטסנעעזעגנָא יד ןָאטעג טסלָאמַאד ןּבָאה
 -- עקירעמַא ןיא רעלעטשטפירש עשידיי

 סירָאמ ,ףָאקטָאלָאז ןָאעל ,ץנַארק פיליפ
 עקיזָאד יד ןופ ;.דנַא .א דלעפנעזָאר
 .סױרַא םרָאפכוּב ןיא ןענייז ןענַאמָאר
 לב ידע --".ָאק גנישילּבָאּפ ורּביהז ךרוד
 ןיא ןּבעל ןשידיי ןופ -- "הבקנ ערעט
 ,"רבק רעטּבױרעּבח .,ןָאדנָאל ןוא עטיל
 ,ןנימ=רּב ַא ןופ המקנח

 ?יטסירָאמוה -- "עּבמעּב םוקָאיז ,"ערה ||

 ןקיּבלעז םעד ןיא .ןעגנולייצרעד רעש
 2ל/ ס--ז סױרַא ךױא יא ג"פ
 ;בוּפ גנולמַאז ַא -- "ףעירּב עשירַארעט
 ,ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיציל
 ?שידיי רעדח--עיצקַאדער ןייז רעטנוא ןֹוא
 ןופ גנולמַאז ַא -- "רענדער רענַאקירעמַא
 ןוא שיערּבעה ,שידיי ןיא סעדער 1
 רענדער עשידיי עטסערג יד ןופ שילגנע

 ;רַּבִז גנולמַאז ַא ,רעלעטשטפירש ןוא
 ךיוא טסַאפרַאפ ,דנַא .א "סעדער:הוצמ
 שידיי ןיא עדָאטעמ עשיּבַארַא עטשרע יד
 ג'פ) "רערהעל רעשיּבַארַא רעדח ט"א
 . ןטלַאהעגסיױא ,1918 ,י"נ ,ןַאמרעקורד .ש'
 עשיריי ַא וצ טיירג ,(סעגַאלפיוא עקינייא
 ,"אהדוּב תרוּתח ןייז ןופ גנוצעזרעּביא

 ןשילּביּב ַא ןיא טצעזרעּביא טָאה רע סָאװ =
 :טנפערַאפ טשרעוצ) טירקסנַאס ןופ ליטס
 ---םרָאפכוּב ןיא ןַאד ,"ראדהח ןיא טכעל
 ףיוא טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה = ;(1922

 רפסי םעד שירצמ:טלַא ןופ שיערּבעה
 עיגָאלָאטנַא ןַא ףיֹוא טעּברַא ןוא "םיתמה
 יד ןופ רוטַארעטיל רעטלַארֹוא רעד ןופ
 סוּפיאז .םעד ןצעזרעּביא ףיוא ןוא תח ינּב
 ךיז ךיוא טָאה .שיערּבעה ןיא "שמגליג
 סנינירּב ןיא טקילײטַאּב
 ?בעה רענַאקירעמַא יד ןיא ,"ברעממו

 ,"יברעמ רנח יװ ,ןפירשטייצ עשיער
 ,"ןרוּתהח ,"ראודהק ,"הרובדהא ,"ירבעה?

 שטיװָ;קילעז

 .רצי םַאדַאמװ

 . הרזממח
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 =רעדניק יד ןיא ,"םלועהח רעסעדָא ןיא
 רענוועל .ּב ,י ןופ "םיחרּפהח ןלַאנרושז
 + +1ירק .מ ןופ "רחש ןּבװ ןוא "רחשהח ןוא
 ןדגצנעלג ןייז טימ סיוא ךיז טנכייצ ,יקס
 ירויצש) ךוּב ןייז ןוא ליטס ןשִיערּבעה
 ז"ז ,1910 ,עשרַאװ ,"הישותז ג"פ ,"עסמ

 (עיפַארגָאיּבָאטװַא רעצרוק ַא טימ 8
 ?נעצער עטרעטסיײגַאּב ןפורעגסױרַא טָאה
 טָאה .עסערּפ רעשיערּבעה רעד ןיא סעיז

 ידי רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג ךיוא
 ?לעװ ןופ .,עקירעמַא ןיא ענערּפ רעש
 ,ןרעינָאיּפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכ
 ןעײרפַאּב וצ גנוּבערטש רעד ןיא טרפּב
 שירעמשטייד ןטלּפירקרַאפ םעד ןופ יז
 ןשידיי ןקיסילפ ןטכייל ַא ןטעּברַאסיוא ןוא
 קרעו שיזיוצנַארפ ןייז ,ליטס-סגנוטייצ
 תראשה רעּביא--1 6 508601 4695 116016ט8

 ,ןרָאי רעק:80יד ןיא טכעלטנפערַאפ--שפנה
 =קעטָארּפ ןייז ןופ ןרָאװעג טנַאמרעד זיא
 טכירַאּב ןייז ןיא ןַאנער טסנרע רָאט

 ןיא ,טפַאשלעזעג רעשיטַאיזַא רעד רַאפ
 ןיז סיױרַא םרָאפכוּב ןיא זיא שילגנע
 =ירצמ רעד ןופ רוקמ םעד ןגעוו טעברַא
 םגשמ 0/ ?םץמווגמ--עיצַאזיליוװיצ רעש

 ןַא ,(1887 ,עיפלעדַאליפ) 010:12410װמ
 סױרַא ,"ןעטפירשח ס--ז ןופ לַאװסױא
 ז"ז ,1913 ,י"נ) לבוי ןקירעי:50 ןייז וצ
 ןופ עיפַארגָאיּב רעצרוק ַא טימ ,264--41
 :ָאמוה ןוא עטסנרעז : טלַאהטנַא (רַאליּבוי
 ?עד ןוא עיזעָאּפד ,"ןעציקס עשיטסיר
 ןייז -- ."ןעטַארעּפערװ ,"ןענָאיצַאמַאלק
 .ןיא 1898 ןןא .ּבעג) .ז םַאיליװ ,ןוז
 ןיא טנידעג המחלמ רעד תעשּב ,ָאגַאקישי

 :עטייל רעט52 סלַא סוּפרָאקנרעינעשזניא

 :קיטרַא טכעלטנפערַאפ טָאה (טנַאנ

 =עגַאט ןעשידויח ןיא ווירּב ןוא ןעל
 | ."טאלּב

 .,"טאלּב תוכוס ןוא םיארינ םימי; סעקינימ

 ימכח 1611 ,80 ;(עיפארגָאיגָאטװַא)) 1

 ,אקירמאּב לארשי
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 / -1880) יבצ:לאומש רעצעז
 ָאוװַאנ) ליהיווז ןיא .ּבעג (

 א ןעמוקַאּב .ןילָאװ ,(קסנילָאװדַארג
 8 ןעוועג ןוא גנויצרעד עזעיגילער

 ,ןייז ןופ רבח רעט
 ?בעה םעד ,ריע:ןֹּב
 .:טפירש ןשיער
 :יכדרמ ,רעלעטש
 ,גרעּברעייפ ףלָאװ
 רע טָאה רעטעּפש
 :ישז ןיא טּבעלעג
 רע ואוו ,רימָאט
 :על ןעװעג ןיא
 ,הרות:דומלת רעקיטרָא רעד ןיא רערי

 ןּבױהעגנָא טײקיטעט עשירַארעטיל ןייז
 ;עד שידיי ןיא רע טָאה ,שִיערּבעה ןיא
 ,"עילימַאפ רעשידוי רעד ןיא טריטויּב
 יד טכעלטנפערַאפ א"צ טָאה רע ואוו
 סױרַא) יולה הדוהי 'ר ןופ עיפַארגָאיּב
 רַאפ רעכיּבח ג"פ ןיא םרָאפכוּב ןיא ךיוא
 "טפנוקוצ רעשידוי רעדח ןיא ,("עלַא
 ןַאד ,ם"ּבמר ןגעוו לקיטרַא ןַא--ש ,5
 טקילײטַאּב ףיז ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג

 ןוא ןעגנוטייצ עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא
 ,"ףַארגעלעטח ,"געוו רעדז יװ ,ןלַאנרושז
 ,"ןעּבעל רעזנוא? ,"קלָאפ עשידוי סָאדק
 2יטסיצילּבוּפ ןּבירשעג ,,דנַא ,א "טנייהז
 :אטעילעפ ,ןעלקיטרַא עשיטירק ןוא עש
 ,ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטּפַאשנסיװ ,ןענ
 ,צ ,ש ,ןָאזלאומש .צ ,ץ"ש .ז פ"א ךיוא

 :נעאנַא
 יי

 .ןייק קעװַא 1912 .דנַא ,א יקטרימָאטישז
 :סױרַא טייצ עסיוועג ַא ואוו ,עקירעמַא
 כפירשטײצ עשיערּבעה ַא ןבעגעג
 :רַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,"היהּתהח
 2ײצ עשידיי ןוא עשיערּכעה ענעדייש
 1921 7/;ן|| טייז .ןלאגרושז ןוא ןעננוט
 ןעשידיא ןופ לַאנרושז ַא? ןּבעגעגסױרַא
 סָאדח ט"א יןָאט ןעשידיא ןוא טלַאהניא
 ןוא טַאלּבנכָאװ סלַא טשרעוצ ,"טרָאװ
 טפירשטַאנָאמ :לֵא 1922 ץרעמ ןופ

 רע:עז

 ;קיטסימ
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 ,(1925 ּבײהנָא ןעניישרע וצ טרעהעגפיוא)
 עגנוי יד טּפיוהרעד טריּפורג טָאה סָאװ
 ץוחַא טָאה ,ז ואוו ןוא רעטכיד עשידיי
 ,ןציטָאנ ןוא ןעלקיטרַא עסַאמ רעצנַאג ַא
 רעקיטסייג ןופ סעמעט ףיוא טּפיוהרעד
 ?בעה ןוא עשידיי ןגעוו ךיוא ,טייקשידיי
 רעלעטשטפירש ןוא רוטַארעטיל עשִיער

 ,,דנַא ןוא

 .ןעלטיּפַאק
 'ה ןדעי ןיא טכעלטנפערַאפ
 גנוצעזרעּביא:רהוז ןייז ןופ

 ב"מז ןיא ךיוא -- ריא ןֹופ ןטנעמגַארפ)
 . ױוּורּפ רעטשרע רעד -- (ע11 ,"ןעטפירשא
 יא ץעכעלטרעוו ַא שידיי ףיוא ןּבעג ֹוצ
 =םיוא קידנּבערטש ,"רהוזח ןופ גנוצעזרעּב
 יד ןוא ןפוא : סקורדסיוא םעד ןטיהוצ
 םעד ןופ לַאניגירָא םעד ןופ טפול עצנַאג
 רעשידיי רעד ןופ קרעװ:טּפױה ןקיזָאד

 טקורדעג ךיוא "?טרָאוװח ןיא

 :עלסַארּב ןמחנ ּבר ?רעדיל עלעניגירָא
 =קַאדער רעסיװעג ַא ןיא תוישעמ רע
 =עּברַאטימ רעקידנעטש ַא סנטצעל = ,עיצ
 רע ואוו ,"לַאנרושז ןעגרָאמח ןופ רעט
 ?דנַאהּפָא עירעס עגנַאל ַא טכעלטנפערַאפ
 ןערוגיפ עטסגיטכיװ ידװ ט"א ןעגנול
 יא יד ,"עטכישעג רעשידיא רעד ןופ
 "טיאומשח, רפס םעד ןופ גנוצעזרעּב
 ענייז ןופ ,וו"זַאא (1925 רעמוג-הּכונח)
 =עג ןפיוא ןעגנולדנַאהּפָא ןוא סעידוטש
 עטכישעג רעשידיי ןוא תודיסח ןופ טי
 לארשי ּברח :סױרַא םרַאפכוּב ןיא ןענייז
 .ןךוא ערהעל ,ןעּבעל ןייז--בוט םש לעּב
 ןיא ,1919 ,"ַאקירעמַא, ג"פ) "ןעקריוו
 רעד וצח ןוא (247 ןוא 251 זיז ,ּב 2
 ג"פ) "םוטנעטסירק ןופ גנוהטטשטנע
 טָאה ,(220 ז"ז 1922 ,י"נ ,"גרעברעייפק
 :גײטש הדוהי שידיי ףיוא טצעזעגרעּביא
 ב"פ) "ףילהשעמ עשידיסחא סגרעּב
 -רַאו ,ןימיש .ּב ןופ "קעטָאילּכיב:טלעוװק
 :ָאיּב-שיטירק ַא טימ ,80 ז"ו ,1909 ,עש
 עטלהעהעגסיוא/ ,(ריפניירא ןשיפַארג

 סײרַא) ב 3 ןיא םעה:רחא ןיפ "ןעטפירש
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 :ּפָא עקידנגלָאפ טלַאהטנַא סָאװ ,,ּב ! רָאנ
 ;סטייהיירפ ,שפנה ןוּבשח :ןעגנולדנַאה
 סעגילייה ,טסיירט עּבלאהַא . ,ןעּפַאלקש
 תדמ ןֹוא ןידה תדמ ,סעכילגעטלַא ןוא
 ,סעוויטַאגעג ןוא סעוויטיזָאּפ ,םימחרה
 ,ןעעדיא * ןעטכענ ןוא ןעעדיא = ןעגרָאמ
 גנומהַאכָאנ ,טפגוקוצ ןוא טייהנעגנַאגרעפי
 רעד ןוא ןחֹּכ רעד ,עיצַאלימיסַא ןוא
 סעסעטנַאװרעס ;(ןעטלעװ ייווצ ,איבנ
 סױרַא) גנוצריקרַאפ ַא ןיא ,"טָאכיק ןָאדח

 :יצרעד .ב ַא טנַאסַאּפָאמ ,(.ב | זיולּב
 ,"עלַא רַאפ רעכיּבח ג"פ ןיא עלַא) ןעגנול
 :ַארגָאיּב ס--ז ןענישרע ךיוא זיא'ס ואוו
 ןופ ןוא ארזע ןבא םהרבא ןופ עיפ
  ?טנפערַאפ טינ ךָאנ ,(לַאסַאל דנַאנידרעפ

 םעד ןופ גנוצעזרעּביא עשידיי יד טכעל
 .ןופ "הרוּת הנשמ/ ןופ רפס ןטשרע
 י"עדמה רפסזי םעד--ם"ּבמר

 ) / 1886=-  12/) לבּבודז
 .2טיוו בקעי ןופ םינַאדװעסּפ:ײטרַאּפי

 ;לֵאּפ ןיא טחוש ַא ,רעטָאפ ןיז ןיק
 ;עּפש ןוא דמלמ רענעעזעגנַא א ,עװַאש
 יי רפוס ַא רעט
 2עג ןיא ,ם"ּתס
 יװַאּביל ַא ןעו
 ') דיסח רעשט
 ןעמָאנ ַא  זיא
 2רעשט םעד ךָאנ
 ' ןיּבר רעסַאקה

 ,(לארשי:בקעי
 טמַאטשעג טָאה
 יד ךיוא יװ ױזַא ,,ּבוג רעװעילהָאמ ןופ
 טױט סנַאמ ןכַאנ טָאה עכלעו ,רעטומ
 ריא טימ  עילימַאּפ יד ןעוועג סנרפמ

 ארמג םירדח ןיא טנרעלעג ,ןקַאּב:טיורּב -
 - תודגא עשיטעָאּפ יד -- רעטָאפ ןטימ ןוא
 ,רָאי 12 וצ ,"רהוזע ןופ ךעלהשעמ ןוא
 :קעװַא ,ןּברָאטשעג זיא רעטָאפ רעד ןעוו=

 רעשיטָאטש רעד ןיא ןרָאװעג ןּבעגעג
 ןענייז םידומיל עלַא ואוו ,הרוּת:דומלּת

 1112 לבּבורז -- רעצעז

 - ןשיװצ ןוא שיסור ףיוא ןרָאװעג טריפעג
 / רעד ןעװעג טרָאד ןענייז רערעל יד

 / ?ועשטירק יכדרמ גָאגַאדעּפ רעשִיערּבעה
 ,שטיווָאניּבַאר דניקסיז:רד:סּכלא ןוא יקס
 ?רעילָאטס םעד ןיא ןעמונעגנָא רָאי 14 וצ
 רעד רעטנוא ת"ת רעד  ייּב טַאטשיױַאװ
 רָאי 4 ןיא ,יקסנעּב ,ס ןופ גנוריפנָא
 =עג ַא ןופ ןייש ַא טימ טקידנעעג םורָא
 ?רַאעג רָאי רַאּפ ַא ןַאד ,רעטסיימ:ףליה
 ךָאנרעד ,ןטַאטשרַאװ עטַאװירּפ ןיא טעּב
 ןוא רעלָאמנדליש סלַא רעדורּב  םייּב
 .(רעטָאפ ןֹוּפ השוריב) רעקעה : תובצמ
 :עג ,גנודליּבטסּבלעז טימ ןּבעגעגּפָא ךיז
 2ור ןוא עשידיי ,עשיערּבעה יד טנעייל
 ךעגַא ןּבעגעגסיױרַא ,רוטַארעטיל עשיס

 ןּבירשעג ואוו ,חעשפ לַאנרושז םענעּבירש
 :שירַארעטיל ןוא ןעגנולייצרעד ,רעדיל
 ?רַא ענייז ןזיוועג ,ןעגנוצַאשּפָא עשיטירק
  טָאה רעכלעװ ,ןַאקנעלַארַאק ,וװ ןטעּב
 שידיי ֹוצ ןײגוצרעּבירַא ןטָארעג םיא
 צָאניּבַאר ,ז ,א ןופ טרעטנומעגפיוא ,ןוא

 ןָא ןַאד ןופ ,יקסגיװעל ,ל ,א ןוא שטיוו |
 רעטנעגילעטניא סלַא ,שידיי ןּבירשעג

 םעד וצ טרעטנעענרעד ךיז רעטעּברַא
 --עװַאטלָאּפ ןיא ןַאד טָאה סָאװ ,לזיייק
 עשיטילָאּפ עטרעקעגקירוצ ןופ רעטנעצ ַא
 5גּפ טימ טריסערעטניא ךיז--עטריטסערַא !

 1904 ףוס ,םזיסקרַאמ ןוא ןגָארּפ עשיטיל
 . יד ןופ גנוגעװַאּב רעד וצ ןענַאטשעגוצ
 - נָא ןרַאפ תופידר:ײצילָאּפ יד ּבילוצ ,צ"ּפ
 -  ןייק 1906 ןפָאלטנָא ץושטסּבלעז ןיא לייט
 ג"פ:ײטרַאּפ םעד טעדנירגעג או ,ענליוו
 יד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,"רעמַאה רעד;
 ײקנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ רעד; ןענַאגרָא
 לָאמ עכעלטע ןעװעג ,?סטרעװרָאפ, ןוא

 - ןסעזעגּפָא לָאמ עטצעל סָאד ,טריטסערַא
 רעמַאקלצנייא ןַא ןיא רָאי ןּבלַאהטרעדנָא
 ײעג ןכרוד ,עמרוט רעקשיקול רעד ןיא
 .=עטיל ַא טריטקַאדער ,יירפ סױרַא טכיר

 -דנעגוי ידא ּב"מז ךעלטּפַאשלעזעג:שירַאר
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 ה"מז שירַארעטיל א ,(1908) "עמיטש

 :עטיל עירעס ַא ןּבירשעג ,"טַאלּב = חספ,
 :נַאמָארװ רעד ןיא ןעלקיטרַא .עשירַאר
 :ױַא ןעשידויא רעװעקָארק ןיא ,?גנוטייצ
 ףעירּב/ טקורדעג עמרוט ןופ ,?רעטייּב
 ףוס ,"דניירפא ןיא "טלעװ רענעי ןופ
 :םעל ןיא ,עיצילַאג ןייק רעּבירַא 8
 .ןַאגרָא;ײטרַאּפ םעד טריטקַאדער גרעּב
 ןּבעגעגסױרַא ,/?רעטײּברַא עשידוי רעדז

 ,עלסינַאטס) "דנעגויק ה"מז שירַארעטיל ַא
 / רַאפ גנוגעװַאּב יד טקרַאטשעג ,(9

 יו ,סעדער ןוא ןעלקיטרַא ךרוד שידיי

 ןטְנוָא עשירַארעטיל יײר ַא ךרוד ךיוא
 :ץיו ,א ,רעּבמיא י"ש ןופ לײטנָא ןטימ
 ?ער ןווָאכָארָאּב .ּב טימ ןעמַאזוצ ,אקרָאיוװ
 עשיסור יד ןופ ןַאגרָא םעד טריטקַאד|

 קעװַא 1909 ,?טרָאװ עיײרפ סָאדא ציּפ
 ןַאגרָא םעד טריטקַאדערטימ ,י"א ןייק
 .עג ,םילשורי ןיא "תודחאהח צ"ּפ יד ןופ
 :ַארעטיל ןוא עשיטילָאּפ רעּביא ןּבירש
  טױיפעג רוהניגס ּפ"א ןוא םינינע עשיר
 ?"םיפורפרא ט"א ןענַאטעילעפ עירעס ַא

 ןטארעפער טימ עקירעמַא טכוזַאּב 2

 טַאהעג ןּבָאה עכלעװ ,עניססעלַאּפ ןגעוו
 ךיוא -- סגעוווגקירוצ ,גלָאפרע ןסיורג ַא
 רעד תעשּב .ךײרקנַארּפ ןוא דנַאלגנע
 טכַאמרַאפ זיא "תודחאהק ןעוו ,המחלמ

 ,טכַאמ רעשיקרעט עד ןופ ןרָאװעג
 רַאפ ,"םירצמה ןיִּב, ּב"מזַא ןּבעגעגסױרַא
 ןשיקרעט ןופ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןכלעוו
 ,גנוטסעפ רָאי ַא וצ טכירעגסגירק
 "םירצמה ןּב, ּב"מז ןטייווצ ןרַאפ ןוא ןפָאל
 םוצ ןגיוא יד רעטנוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ
 ;ןכירג ןוא טירק ךרוד 1915 ףוס ,טיוט
 ;קַאדער ,עקירעמַא ןייק ןפָאלטנַא דנַאל

 / -בָאק רעשידיא רעדא ןַאגרָא םעד טריט

 ןופ טַאלּבנכָאװ עטײנַאּב סָאד ןֹוא "סערג
 ;עג ,"רעפּפמעק רעשידיא רעדח צ"ּפ יד
 ןעשידויא ןיא ןעלקיטרַא ךיוא ןבירש
 ,"טייצע רענַאדנָאל רעד "טײהרַאװװ ,"קלָאפ

 יקסגיטָאּבַאשז -- לבּבורז

 =טנַא
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 "טכַארּברַאפ עיצולָאװערץרעמ רעד ךָאנ
 ןּפָאק ןוא םלָאהקָאטש ןיא טייצ ערעגנעל ַא
 =ַארגָארטעּפא ןיא טרידנָאּפסערָאק .,ןגָאה
 ,"םויהי רעװקסָאמ ןוא "טַאלּבגָאט רעד
 ןיא ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעג 1917 ףוס
 טַארלַאנָאיצַאנ ןופ דילגטימ ןעוועג וועיק
 ,םינינע עשידיי רַאפ םוירעטסינימ םייּב
 ?ףַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעקילײװטיײצ רעד ןופ
 ןגעק ןטָארטעגסױרַא בגא ואוו) גנולמַאז
 .,(ןטסיערּבעה יד ןֹופ סעיצַארטסנָאמעד יד
 ,עגיל:רוטלוק רעד ןּופ ָארויּבריפסיוא ןופ
 =עגסיוא 1918 ,קסנימ ןייק רעּבירַא ןַאד
 ?עגטימ ,הליחק רעד ןיא ןרָאװעג טלייוו
 יד ןופ ןַאגרָא ןכעלגעט םעד ןיא טעּברַא
 ףוס ,ןּבעל עיינ סָאדא ,סעדָא ןיא צ"ּפ
 =ער ןרָאװעג ,ןליוּפ ןייק ןעמוקעג 8

 =ײּברַאװ רעשיטטי:צ"ּפ רעד ןופ רָאטקַאד

 ר ַא טכעלטנפערַאפ ןאוו ,?גנוטייצ:רעט
 :קיטױֵא עשיטירקשירארעטיל ,עשיטילָאּפ
 ?ַאטעילעפ ןוא סעיזנעצער:רעטַאעט ,ןעל
 =רָאי:ןינ יד ןיא ךיוא טעּברַאעגטימ ,ןענ

 יד ןופ ןַאגרָא םעד ,"גָאטח ,"טייצז רעק
 ,"עמיטש עשירַאטעלָארּפ ידע ציּפ עקניל
 :עלּב עשירַארעטילא רעװעשרַאװ יד ןיא
 צ"ּפ יד ןופ רעריפ סלַא ,דנַא ,א "רעט
 טײקיטעט עווסנעטניא ןַא טלקיװטנַא
 יד ןופ רענייא | ,טיּבעג ןשיטילָאּפ ןפיוא
 טכװַאּב ,רענדער עשידיי עטסרעלוּפָאּפ
 ,ןליוּפ ןופ טעטש עלַא רָאטקעל סלַא
 / וצ ,יזא רעּביא עזייר ַא טכַאמעג 4
 ַא ןּבעגעגסױרַא שטיװָאמילש טימ ןעמַאז
 ?רעטיײּברַא:ַאניטסעלַאּפ רעד, ט"א רושַארּב
 ,עשרַאװ ,?םייהרעטייּברַאװ ג"פ) "דנָאפ
 :ָאנָאמ ערעסערג ַא  ןּבירשעגנָא 8
 ,וָאכָארָאּב רעּב רעּביא עיפַארג

 --1880) רימידאלװ יקכניטָאּבַאשז
 'ואו ,סעדָא ןיא .ּבעג (

 :וטש ךָאנרעד ןוא עיזַאנמיג טקידנעעג
 :יסרעווינוא יד ןיא ץנעדורּפסירוי טריד
 ששירַארעטיל ,ןרעפ ןוא םיור ןופ ןטעט
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 ?סערַאק טימ 9 ןּביוהעג'ַא טייקיטעט -

 ןיא 402056024 פ"א םיור ןופ ןצנעדנָאּפ
 ןּבירשעג ךָאנרעד ,(,(8 11060010

 :עפ עשיטסיצילּבוּפ ןוא עשיטסירטעלעּב
 ןופ 2) קיטשרעטַאעט ,םיריש ,ןענָאטעיל -

 רעסעדָא ןיא 1902 טריפעגפיוא יז
 :ײטַאּב ךיז 1903 טניז ,(רעטַאעט:טָאטש
 ןעגנוטייצ עשיסור עטסערג יד ןיא טקיל
 .ינֹויצ רעד וצ ןענַאטשעגוצ טייצ רעד וצ ןוא
 ןופ רעגייא ןרָאװעג ,גנוגעווַאּב רעשיטס
 ןטסיצילּבוּפ ןוא רענדער עטדסנצנעלג עריא
 :עּברַאטימ סלַא) ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא
 ,(02308819 ןוא םמק. /2חבמפ ןופ רעט

 שיערּבעה טנרעלעגסיוא ךיז רעטעּפש
 :ַאיּב שיסור ףיוא טצעזעגרעּביא א"צ ןוא
 :ָאישוד שיערּבעה ףיוא ןוא םיריש סקיל
 ךיירטסע .ןיא טרידוטש ,דנַאלטױא ןייק | קעוװַא עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע .רעד ךָאנ * קַאטרַאּפסח ןַאמָאר סילָאינַאװ
 :ַאּב ךיז ךָאנרעד ,עגַארפ עלַאנָאיצָאנ יד
 :רָאפ סלַא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טצעז
 ןיא ןטסיניצ עשיסור יד ןופ רעייטש
 ןופ ןטערטנײרַא םייּב .ָארויּב ןשיטילָאּפ
 ןשידי ןכָאנ המחלמ רעד ןיא ייקרעט
 :מעק:טּפױה רעד ןרָאװעג ופי ןופ שוריג
 לָאז סָאװ ,ןָאיגעל ןשידיי ַא רַאפ רעּפ
 ןּפמעק עטנַאטנַא רעד ןופ טַײז רעד ףיוא
 עסיורג ַא טריפעגנָא ,י"א ןסײרּפָא רַאפ
 יא קידנרָאפמורַא ,הּפ?לעּב עיצַאטיגַא)
 . וצ ,דנַאלגנע ,ךיירקנַארּפ ,דנַאלסור רֹעּב
 ךיוא טעדנירגעג קעווצ םענעגייא םעד
 :וצ "ענוּבירט יד טפירשטייצ עשידיי ַא
 ןיא ךָאנרעד ,ןגָאהנּפָאק ןיא טשרע
 טימ ןטערטעגפיוא ךיוא ואוו ,ןָאדנָאל
 ןופ עעדיא רעד רַאפ סעדער עשידיי

 :געק עסיורג ַא ןפורעגסױרַא ןוא ןָאיגעל
 עלַאקידַאר עשידיי יד ןיא טּפַאשרענ
 :עג רעּבָא טָאה עיצַאטיגַא ןייז ,ןזיירק
 ךיז טָאה'ס ןוא גלָאפרע ןסיוועג ַא טַאה

 ,ןָאילַאטַאּב רעשידי רעד טריזינַאגרָא

 116 רעפָאשז --- יקסניטָאּבַאשז

 טריסנַאװַא טָאה ןײלַא רע ןכלעוו ןיא |
 ןטימ .טנַאנעטײל ַא ןופ גנַאר םעד זיּב
 2ַאֹּב ךיז רע טָאה ןָאיגעל ןשידיי ןטשרע
 עינַאּפמַאק רעשילגנע רעד ןיא טקילײט
 םעד תעשּב ,י'א ןיא ןקרעט יד ןגעק
 :רָא 1920 לירּפַא םילשורי ןיא םָארגָאּפ
 :רַאפ ןוא ץושטסּבלעז ןשידיי ַא טריזינַאג

 רעשילגנע רעד ןופ ןרָאװעג טּפשמ
 .רעּבָא ,טעּברַא:סגנַאװצ רָאי 15 וצ טכַאמ
 םעד ןופ ןרָאװעג טקידענגַאּב רעטעּפש
 / ןוא לעוימעס טרעּברעה רַאסימָאקרעּבײא
 - ,ןילרעּב ןיא טצעזַאּב ךיז ,י"א טזָאלרַאּפ
 ןשיטסיגיצ םעד טײנַאּב טָאה רע ואוו
 ןכלעװ ,02308818 שיסור ןיא ןַאגרָא
 נָא ,זירַאּפ ןייק ןגָארטעגרעּבירַא 1924
 רעד ןגעק עינַאּפמַאק עפרַאש ַא קידנריפ
 ןגעק ,קיטילָאּפ רעשיטסינויצ רעלעיציּפָא
 ,יץנעגַא רעשידייש רענעפורעג=ױזַא רעד
 י"א ןיא קיטילַאּפ רעשילגנע רעד ןגעק
 2קֵא רעד ןופ רעריפ ןוא רעדנירג סלַא
 :יוװער:ןטסינויצז עיציזָאּפָא רעשיטסיוויט
 יד ןטַארעּפער טימ טכוזַאּב ,"ןטסינָאיז
 ןוא עינעמור ,רעדנעל עשינַאקלַאּב
 .ןיא רע ואוו ,עקירעמַא ךיוא סנטצעל
 ,שיסור ןיא ןטַארעּפער טימ ןטערטעגפיוא
 ,שידיי ןוא שילגנע ,שטייד ,שִיערּבעה
 .ןיא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ רענגעק ַא
 טניז ,שז טָאה ,םויערּבעה ןופ ןעמָאנ
  ?רעד ,שידיי ןּבירשעג טּפָא המחלמ רעד

 ,"ענוּבירטע ןייז ןיא טּפױהי

 { )1897--  לארשי רעּפָאשו
 =עג .טנגעג רענװָאק ,טַאיסוד ןיא .ּבעג
 טקידנעעג רעטעּפש ןוא רדח ןיא טנרעל
 רעד ךָאנ ,גרָאּבענעד ןיא לושלַאער
 הכולמ רעשיווטיל רעד ןופ גנודנירג
 ירא רעשיווטיל רעד ןיא ןטערטעגנײרַא

 -עד ןיא סױרַא 1922 ,ריציּפָא סלַא יימ
 ?טיִל יד טלָאמעד טניז טריפ ןוא עיסימ
 רעד ןיא גנולײטּפָא עשיטילָאּפ:שיװ
 ."עמיטש רעשידיאז רענוװָאק
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 =ירג ןיטנַאמסנָאק יקכרימָאמישז
 (1918 םורַא--1863 םורַא) שטיװעירָאג
 ?געעג .,עניַארקוא - ,גָארנַאגַאט ןיא ,ּבעג
 :ַאּפ ןשיגָאלָאליּפ-שירָאטסיה םעד טקיד
 ,טעטיסרעווינוא רעסעדָא ןופ טעטלוק
 ןופ רערעל:טַאװירּפַא ןעוועג וימי לּכ
 ןופ רענעק ַא טּפיוהרעד ,םידומיל עלַא
 ,טירקסנַאס ךיוא ,ןכַארּפש עטלַא יד
 עייג יד ןופ ןוא ,שיערּבעה ,שיּכַארַא
 טָאה סָאװ ,דיי רעקיצנייא רעד .,ןכַארּפש
 ןשירַאצ ןופ הפוקת רעטצעל רעד ןיא
 =מיג ַא ןופ ףורַאּב םעד טַאדעג םישוער
 ןעמוקעג 1911 רע ויא ,רערעל ןלַאיזַאנ
 ןופ רערעל סלַא ענליוו ןייק גָארנַאגַאט ןופ
 רענלעוו טימ ,עיזַאנמיג סנַהַּכ ןיא ןייטיל
 :ַאק ןייק 1915 טרַױקַאװע ךיז טָאה רע
 םעד קנַאדַא רע זיא 1916 ,וַאלסַאנירעט
 דילגטימ ןרָאװעג םענייז ןוז ןטסטלע
 ןיא קנַאּבַא ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ
 ןופ ןּברָאטשעג זיא רע ואוו ,גָארנַאגַאטי
 ייר ַאטכעלטנפערַאפ טָאה .שז-- ,עמטסַא !

 ךיוא ,שיסור ןיא ןטעּברַא עשיטסיווגניל
 :ייז טיִוֵל תיּב-ףלא ןשיסור ַא ןּבעגעגסױרַא
 יד ךיז טָאה .עדָאטעמ רענעגייא ןַא רעג
 שידיי טימ טריסערעטניארַאפ ןרָאי עטצעל
 :לפ עטנַאסערעטניא ַא טכעלטנפערַאפ ןוא

 טמקס/סאס-א8אסח- גנולדנַאהּפָא עשיגַאלַאל
 806 842086410/ 600 סץ440018 ה 6

 ואוו ,(11--{ ,1911 ,28018װ88 (0ת6 ןיא)

 םעד ףיא ּפָא א"צ ךיז טלעטש רע
 ידי רעד ןופ רעטקַארַאכ ןויסערגָארּפ
 ןופ ןגָארפ יד טרירַאּב ןוא ךַארּפש רעש
 :ָאטקעלַאיד ןֹוא עיפַארגָאטרָא רעשידיי
 םעד ףיוא טעּברַא עטייווצ ןייז  ,עיגָאל
 יד ,עיגָאלָאליפ רטשידיי רעד ןופ טיּבעג
 ןענרעל ֹוצ עדַאטעמ עשיטענַאפ-לעוזיוװ
 =שרע סלַא טקורדעג זיא ,"שידיי ןעגעייל
 ?נוזיײװנָא עשידָאטעמח יד ןופ לייט יועט
 ןופ ג"פ רעגליוו) גרעּבכָאה .ד ןופ ?ןעג
 .(48 ז"ז ,1913 ,ןיקצעלק .א .ב

 1118 יקסװָאלט שז

 1865 ןסינ ג"כ) םייח יקכוָאלמישז
 *יװ ,יטַאשוא ןיא .ּבעג (

 ןּב ףסוי ,רעטָאפ ןייז ,ּבוג רעקסּבעט

 רעשידגנתמ רעקידסוחי ַא ןופ ,ןמלז

 :גוי טָאה ,החַּפשִמ
 - טנרעלעג טייהרעג
 ןוא ןישזָאלָאװ ןיא
 ןַא רַאפ טמָשעג
 ךָאנ ןוא  ,יוליע
 טימ הנותח רעד
 ןופ רעטכָאט ַא
 / ,ןייטשנייו תשמ
 ַא טנגוי רעד ןיא
 :סקַאלפ רעכייר ַא רעטעפש ןוא רעכעלּב

 ,ןיִּבר רעשטיװַאּביל ןופ ברוקמ ַא ,רחוס

 סלַא ,דיסח ַא ןרָאװעג ךיוא רע זיא

 ?רעּבירַא ,שז זיא רָאי 3 םיוק ןופ דניק

 ,קטּבעטיװ ןייק ןרעטלע יד טימ ןרָאפעג

 2עגנָא ַא ןרָאװעג זיא רעטָאפ ןייז ואוו

  רָאי 11 ןיּב טָאה רע .רחוס רענעעז

 טָאה רעכלעװ ,רדח ןיא טנרעלעג

 ןטוג ןייק טיג טזָאלעגרעּביא םיא ףיוא

 ?ןרטשיטַאנַאפ ,םירדח עקיצומשז : םשור

 י"שר טימ ארמג ענעקורט ,,םייּבר עגעק

 רע ,"עיזעָאּפ לקערּב א ןָא ,תופסוּת ןוא

 . טימ םייה רעד ןיא טנרעלעג ךיוא טָאה
 ןשִייֹוגַא טימ קיטייצכיײלג ןוא םידמלמ
 .וצ ןּבױהעגנָא ךיז ןוא שיסור --- רערעל
 ?יײז סָאװ ,ךעלגנִיי עשידיי יד טימ ןרבח

 =עי וצ ,עיזַאנמיג ןיא ןעגנַאגעג ןיֹוש ןענ
 =ֵל רעטשרע רעד טרעהעג טייצ רענ
 טָאה רדח ןיא :רענייז ווּורּפ רעשירַארעט
 ףױא העשַא ןּבעגעגּפָא גָאט ןדעי ןעמ
 .שז רעקירעי:12 רעד טָאה ,יןּביירש;
 שדוקיןושל ףױא ןּבעגרעּביא טװורּפעג
 :עפ/ סוָאטס רעשטיּב ןופ טלַאהניא םעד
 ײּתרעד קידנצינסיוא ,"לזייה סמָאט רעט
 ,קיד ,מ ,א ןופ גנוטעּברַאַאּב עשידיי יד

 ר רעד וצ רעמ ךיז טרעטנעענרעד
 ןּביירש ֹוצ ןּבױהעגנַא ,ױװטַארעטיל רעשיס
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 ןיז טימ םענייאניא .םיריש עשיסור
 --גַא:טרָאּפָאּפַאר לװנַאז:המלש רבח:טנגוי
 ןפיוא ןּבילּבעג זיא רע ןכלעוו טימ ,יקס
 :ץלרעדירּב ַא ןיא ןדנוּגרַאפ ןּבעל ןצנַאג
 ערעדנַא טימ ןוא ,טפַאשדנײרפ רעכ

 ףיוא גנוטייצ ענעּבירשעג ַא ןּבעגעגסױרַא
 וצוװ ,"ךַאלקעלג רעקסּבעטיװח ט"א ׂשידיי
 טסיצילּבוּפ רעד ןעוועג זיא לװנַאז?המלש

 ?עגנָא 1879 ,טסייטעלעּב רעד --.שז ןוא
 רעד ןופ סַאלק ןט:3 םעד ןיא ןעמוק
 ץֹלַא ךיז רע טָאה ,עיזַאנמיג רעקסּבעטיװ
 :עטניא עשידיי ןופ טרעטייוורעד ױעמ
 עלַאקידַאר טרידוטש ןערּב ַא טימ ,ןסער
 ױזַא ,ןוא רוטַארעטיל עשיטסילַאיצַאס ןוא
 גָאס רעטכָאקרַאפ ַא ןרָאװעג ,יקס--נַא יו
 רַאּפ ַא ןיא ,רענָאיצולַאװער ןוא טסילַאיצ
 זיא ,עיזַאנמיג יד טזָאלרַאּפ םורַא רָאי
 ךָאנועד ןוא עגולַאק ןייק קעװַא רע
 .טקילײטַאּב ךיז טָאה רע ואוו ,עלוט ןייק
 ,טעּברַא רעשיטסידנַאגַאּפָארּפ רעד ןיא
 "רעלטײהײרּפסקלַאפװ עשיסור יד סָאװ
 יד .טנגוי רעד ןשיװצ טריפעג ןּבָאה

 ןרָאי רעק590 יד ּבײהנָא ןופ ןעמָארגָאּפ
 ןעגנומיטש=הבושּת יד טימ םענייאניא -

 ןּבָאה ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ
 :ידיי יד ֹוצ טרעטנעענרעד רעדיוו םיאי

 טנעקעג טינ טָאה רע ;ןעמעלּבָארּפ עש
 :ַאנ/ רעכעלרעפעג רעד טימ ןרעװ םולש
 ןדיי זַא ,עיצּפעצנַאק "?רעשילָאװַאדַאר

 :ַאטַאַאלּפסקע ןופ סַאלק ַאי רָאנ ןענייז
 ןַא ןענייז ןעמָארגָאּפ יד זַא ןוא ?ןרָאט
 ?ֵאס רעקידנעמוקנָא רעד ןופ ךָארּבסיױא
 עטלמערדעגנייא יד ; עיצולָאװער רעלַאיצ

 2יוװ םיא ןיא ןּבָאה ןליפעג עלַאנָאיצַאנ
 גנוגעוװַאב-ו"ליב יד ,טכַאװעגפיוא רעד -

 ןוא ,טריסערעטניארעפ קרַאטש םיא טָאה
 ,קסּבעטיװ ןייק קירוצ םוא ךיז טרעק רע
 םעד טנעײל ,הביבס רעשידיי רעד ןיא

 :נֹוזַאּב ךיז טריסערעטניא ןוא "ץילמהז
 ןויצ:תּביח ןופ עעדיא רעד טימ סרעד

 יקסװָאלטישז -

 עלַאגעלמוא

 עשיטסילַאיצַאס'
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 +רַאדרע וצ רעדיוװ ןדיי יד ןרעקוצמוא
 "םיא ןיא טרעװ זייווכעלסיצ ןוא .טעּב
 רעד ןגעו קנַאדעג רעד ףייר רעמ ץלַא
 ןךוא גנוּבעלפיוא - רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי

 -ףעּבָא ,טרוּבעגרעדיװ רעלַאיצָאס רעד
 יַאּפ יד ןעמיורט סע יװ ,י"א ןיא טינ
 יד ואוו .,תולג ןיא טרעיינ ,ןליּפָאניטז עלה
 ןייק טינ ןעגנערּב יז ףרַאד עיצולָאװגר
 רָאנ . ,גנוקיטכערַאּבכײלג עכעלרעגריּב

 ךוא "גנויצרעד ןוא טּברַא ףיוא טכער |
 בָאיצַאנ רענעגייא ןַא ףיוא טכער ךיוא
 ןרָאי יד ןיא ,גנולקיװטנַא?רוטלוק רעלַאנ
  שענמורא ןיוש ךיז .שז טָאד 85--4
 ?רַאפ ןשידיי ַא ןופ רענעלּפ טימ ןגָארט
 =רַאפ ֹוצ לַאנרושז ןשידיי ַא ןֹוא גַאל
 ,עײנ עקיזָאד יד םלוע ןשיװצ ןטײרּפש

 רעּבָא ,ןעקנַאדעג ערענָאיצולָאװער תמאּב
 ןעלטימ עלעירעטַאמ ןייק קידנּבָאה טינ
 =גיא רע טָאה ,ןריזילַאער וצ ןַאלּפ םעד
 'ַא ןדנירג וצ תונכה טכַאמעג 1885 ןטימ

 .ב"א עיצַאזינ גרַא עשידיי
 ןייא ןופ ןּפמעק וצ -- "לארשי תעושּתז
 'ןופ ןגיריירּפ וצ ןוא ןויצ-תּביח ןגעק טייז
 א ןופ עעדיא יד טייז רערעדנַא רעד
 ףױא םיילַאנָאיצַאנ ןשידייוװיסע רגָארּפ

 .סלֵא שידיי טימ תֹודּוסי
 אב וצ רעפיט ידּכ ,ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ
 עטכישעג רעשידיי רעד טימ ךיז ןענעק
 ללכּב רוטלוק רעשידִיי רעד טימ ןוא
 ןופ גנוציטשרעטנוא רעד טימ רע זיא
 ןייק ןרָאפעגקעװַא 1886 רעטָאפ ןייז
 =ייק/ רעכייר רעד ןיא ןרידוטש ּב"טּפ -

 צג עשידיי יד ײקעטָאילּביּב- רעכעלרעז

 עלַאנָאיצַאנ ענײמעגלַא יד ןוא עטכיש
 =עדיא יד טימ גנודניּברַאפ ןיא עגַארפ
 עד ןוא ,סערגָארּפ ןלַאיצָאס ןופ ןלַא
 'ןיא ןעידוטש עקיזָאד יד ןופ טַאטלוזערי

 קרעו שירַארעטיל טשרע ס--שז ןעוועג

 ךענייז סָאװ ,רעדיל יד טנכערעג טינ)

 "רעד ןיא ןזעוועג טקורדעג רעירפ ךָאנ
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 עוטזסהח---(ןסיוו ןייז ןָא ,ס88ץמ גנוטייצ

 ,06 עתסזסמעטססאעצימ סץגטס8מ 38

 ןיא 1887 טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ

 =כָאנ רעּבירַא זיא רע ןיהואוו ,עװקסָאמ
 =עגסױרַא םיא טָאה ײצילַאּפ יד יו םעד

 ןעגנוָיצַאּב ענייז רַאפ ּב'טּפ ןופ טקיש
 =ענַאיצולָאװער עשיסור עקיטרָא יד טימ
 ,ןזיירק ער
 טריסערעטניארַאפ קרַאטש טָאה רעגנַאפנָא
 גנוטייצ עשיערּבעה יד ;קיטירק יד
 ;טפירש ןלַאקידַאר םעד טָאה ?םויהז
 :ידייװ ,"לארשי רֹכועֲח ןפורעגנָא רעלעטש
 וָאנּבוד ,ש ;המודּכו "טימעסיטנַא רעש
 זיא םססצסעפ ןיא עינעצער ןייז ןיא
 טימ ןדירפוצמוא קרַאטש ןעוועג ךיוא
 ?כישעג רעשידיי רעד ןופ זילַאנַא ס--שז
 עלַאקידַאר יד רעּבָא טָאה רַאפרעד ;עט
 .ּפִא םערַאװ ףעייז ךיז עסערּפ עשיסור

 - םעד ןופ ךוּב ןטשרע םעד ףיוא ןפורעג |
 2עג ןוויסערגָארּפ ןופ רעייטשרַאפ םעיינ
 עגקירוצ 1887 ףוס .,דנַאלסור ןיא קנַאד
 =עגּפַא ךיז ואװ ,קסּבעטיװ ןייק ןעמוק
 ןטײרּפשרַאפ ןוא ןריפַארגָאטקעה טימ ןּבעג

 ןּבַאגסױא עשילָאװָאדָארַאנ עלַאגעלמוא
 2ַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןרידוטש טימ ןוא
 וצ קידנּבערטש .,םזיסקרַאמ םעד ןוא עג
 :עג רע טָאה ,טייקיטעט רערעטײרַּא

 ואוו ,עיצילַאג ןיא ךיז ןצעזַאּב וצ טנַאלּפ

 ןריפ וצ ןטייקכעלגעמ ןעוועג ןענייז סע

 עשידיי יד ןשיווצ טייקיטעט ענעפַא ןא

 קעװַא רע זיא 1888 רעמוז ,ןסַאמסקלָאפ |

 ?רָאפ טימ ךיז ןפערט וצ ןילרעּב ןייק

 / ײטרַאּפ רעשילוּפ רעד ןופ ףעייטש
 ןיא לײטנָא ןייז ןגעוו טַאירַאטעלָארּפע
 עיצַאזינַאגרָא רעשידיי רעטנַאלּפעג רעד
 ,ג"פ ןשידיי ריא ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ|
 "ץעזעג:ןטסילַאיצָאסװ םעד ּבילוצ רעּבָא
 ןוא ןילרעּב ןזָאלרַאפ טזומעג רע טָאה
 .רע ואוו ,ךיריצ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא זיא
 | ןוא טעטיסרעווינוא ןיא טרידוטש טָאה

 יקסויָאלטישז

 .ןגני םעד ןופ טעּברַא יד

 (ךיירקנַארפ/

 עיסנעּפ ענ
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 ןויצ:יבבוח ןטנעדוטס יד טימ ןעמַאזוצ
 עשידי עשיײטרַאּפמוא ַא טעדנירגעג
 שס1618 1 1013- עיצַאזנַאגרָא:ןטנעדוטס

160080060 068 1008 404 /9609002 

 טפָאהעג טָאה רע ןכלעװ ךרוד ,/ס/;ט8
 עלַאנָאיצַאנ:שידיי ןייז ןעלקיװטנַא וצ
 עקיטיינ יד ןעניוועג ןוא עדנַאגַאּפָארּפ
 :עט רעשיטסילַאיצַאס רעד רַאפ ןטפערק

 ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןשיווצ טייקיט
 ןויטקַא ןַא ןעמונעג טייצ רעּבלעז רעד
 ּפמַאק ןשיעדיא ןטרעטיּברַאפ ןיא לײטנָא
 :וק יד) "רעלטייהיירפסקלָאפ? יד ןשיװצ
 ןופ ןטסיסקרַאמ יד ןוא (ןר"ס עקידגעמ
 ןייז קידנטערטױַאפ ,רדח סוװַאנַאכעלּפ
 5ַאּב טנעַאנ ךיז ;טקנוּפדנַאטש םענעגייא

 / טרָאּפָאּפַאר (לראש) ןנח טימ טעדניירפ
 ?סילַאיצָאס ןטסואווַאּב .םעד --רעטעּפש)

 / ןיא רעוט ןשיטסינומָאק טציא ,ןשיט
 - ַא טעדנירגעג ןעמַאזוצ ןוא

 ,"רעגנוה ןטימ ןפמעק ֹוצ טּפַאשלעזעג;
 יד ןטילעג ןַאד ןּבָאה סע ןכלעװ ןופ
 טימ טנעקַאּב ךיוא ךיז ,םירעיוּפ עשיסורי

 ןיא םיא טָאה רעכלעװ ,ןייטש גיוודול
 :יילק ַא טמיטשַאּב טיונ רעלעירעטַאמ ןייז

 ,דנָאפנטנעדוטס םעד ןופ עיס
 .טמיטשַאּב 1890 ףוס ןיא ןייטש זַא ןוא
 זיא ,ןרעּב ןיא רָאסעּפָארּפ סלַא ןרָאװעג
 ףעטייװ ןוא וצניהַא רעּביױַא ךיוא ,שז
 עשיטסילַאיצָאס ןײמעגלַא ןייז טריּפעגנָא
 ,עדנַאגַאּפָארּפ עשידיי:רענָאיצולָאװער ןוא
 רענָאדנַאל םעד ןופ רעטערטרַאּפ סלַא
 ףסטחמ םסופמ08 ג'9 ןרענָאיצולָאװער |

 רַאפ ףיוא רע טּביירש קעסס808 חקסססעז

 רושָארּב עטמירַאּב ןייז ג"פ ןקיזָאד םעד
 - ,1892 ,ןיסַאכ ,י פ"א מס אמ ס8ןסאט
 ץנעגילעטניא עשידיי יד טפור רע וואו
 ריא ןָא זַא ,ףיוא טזייו ןוא .קלָאּפ םוצ
 טיג גנוקיטכערַאּבכײלג טעװ טעּברַא
 . ךוא טייהנסיוומוא ןופ קלָאפ סָאד ןטער
 רע טיג טייצ רענעי ֹוצ ,טײקמערַא ןופ

| | (36) 
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 ןא ,שידי ןּבײרש טימ ּפָא ןיוש ךיז

 .עיירפ ידח לַאנרושז רענָאדגָאל םעד ןיא

 . יא ,רעּבמעטּפעס:טסוגװַא ,1891 ,"טלעוו

 ךַאז עטשרע ןייז ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 יס ןופ גנוצעזרעּביא עיירפ ַא --שידיי ןיא

 רעדח עמעָאּפ ערענָאיצולָאװער סמָאדוירּפ

 ?עג טָאה סָאװ ,"רעייגקידייל ַא ןופ םולח

 ןדייז םעד ,ןיקסוועשטניוו .מ ףיוא טכַאמ

 ,עזעָאּפ רעלַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ

 ןשידי ןייװ םעד טימ םשור ןקרַאטש ַא

 רעד ןופ טייקנפילשעג ױעד ןוא ליטס

 ןַא ןזיװעגסױרַא ךיוא טָאה רע ,ךַארּפש

 ןטערקנָאק םעד וצ סערעטניא ןוויטקַא

 טָאה ןוא ןּבעל ןכעלטּפַאשלעזעג:שידיי

 ןיא םוטנדיי ןשירַאציײװש םעד ןפלָאהעג

 ןופ טָאּברַאפ ןטנַאלּפעג טעד ןגעק ּפמַאק

 רע טָאה 1892 .הטיחש רעשידי רעד

 .ןבא םהרבאפ עיצַאטרעסיד ןייז  רַאפ

 ּבײהנָא רעד ןוא (ןושארה ד"באר) דוד

 .ןיא דָאירעּפ ןשילעטָאטסיײ א טעד ןופ

 "עיפַאסָאליפ =סגָאיגילער רעשידיי רעד

 סעטיסרעווינוא רענרעּב ןופ ןעמוקַאּב

 --רָאי ַא ןיא ,עיפַאסָאליפ ""ד לטיט םעד

 ןיײז טימ ןעמַאװצ רע טָאה םורַא ייווצ

 2ַאּפַאר ןנח ,ַאוַאנאירעװעיס ַארעוװ יורפ |

 *עג ,דנַא .ַא םױּבנעזָאר לדנעמ ,טרָאּפ

 עשיסור יד ןופ ןייארַאפע םעד טעדנירג

 טציז ןוא יןרענָאיצולָאװע-=ןטסילַאיצ; ס

 עריפ-טּפיױה יד ןופ רענייא ןעוועג ןַאד

 גָאיצולָאװערלַאיצָאס רעשיסור רעד ןופ

 ריא ןופ רַאטקַאדערטימ ,ײטרַאּפ רערעג |

 רעטעּברַאטימ ,סץססאז8 8601 ןאגרַא

 ?בַאגַא ןופ רעסַאפרַאפ ,הגאגמץאֿפ ןופ

 א"צ ,ןטעּברַא עשיטערָאעט יײר רעצ

 00ת/21עבאט 600568 38 חסהטדעינססאץוס

 ,שטיװַארָאגירג ,ס פ"א ,8 ,6806089צ

 טרילומרָאפ רעטשרע רעד טָאה רע ואוו-

 .ייֵלג ֹוִצ ,ײטרַאּפ רעד ןופ םַארגָארּפ יד

 ?יֵשרַאֿפ ךיוא טכעלטנפערַאפ טייצ רעכ

 טפיוהרעד ,שטייד ןיא ןטעּברא ענעד

 1124 / יקסװָאלטישז |

 :גטעטילַאנָאיצַאנ רעד ןוא םזיסקרַאמ ןגעוו

 86101296 2טז (0690010016 גמ( יו ,עגַארפ

 2רענרעּפ ןיא) !זווע 805 אוגזצ/9זנט9

 - ,(סס68006 1006 לָאנרושז סרעפרָאטס

 סוס 20096 וחתסזוגוס 065 ת/ג/א/צומטפ

 יד ןיא)
 סט 0690010019מ000900006 006 95

 ,(שיסוה ןיא רעירפ ןּבירשעג) 6802 6

 ךססז 902125ז005 ט06 016 142210021114-

 ,(060419606 3/0066 יד ןיא) 6

 :יריי עפורג ַא} טעדנירגעג ,שז טָאה 6
 ןטימ "דנַאלטױא ןופ ןטסילַאיצָאס עש

 :יל עשיטסילַאיצָאס ןפַאש וצ קעװצטּפיוה
 :געמולּב ,י ןוא ,שידיי ףיוא יװטַארעט
 ,עפורג רעד ןופ דילגטימ רעד ,ןייטש

. ,)'50214118119016- 6 

 ןשיטסינומָאק .םעד טצעזעגרעּביא טָאה
 ?וצסיוא ווּורּפ רעטשרע רעד) טסעפינַאמ
 עיגָאלָאגימרעט עשיטסיסקרַאמ ַא ןטעברַא
 השעמ ידע טעּברַאַאּב ןוא (שידיי ףיוא
 ?ורג יד טָאה ךיוא ;"רעדירּב .ריפ טימ
 טיקצישזיג .ּפָארּפ טצעזעגרעביא ץּפ
 ."קיטע עלַאיצָאס רעּביא ןעגנוזעלרַאפ,

 ןּבַאגסױא עקיזָאד יד וצ
 אקווד סָאװרַאֿפ, טרָאװרַאפ א ןּביײוש

 יד טָאה ?דנוב רעדק רעּבָא ,/? שידיי

 ןקיָאד םעד ןָא ןּבעגעגסױרַא ןרושַארּב

 זיא סָאװ ,קנַאדעג רעד לייוו ,טרָאװרָאפ

 .יד זַא -- ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ' טרָאד

 ךַארּפש רעשידײ רעד ןופ גנוּבעלֿפױא

 סָאװ ,געװ רעד זיא רוטַאױעטיל ןוא

 גנוכַאװפיוא רעלַאיצַאס רעד וצ טריפ

 די יד ןופ טנַאסענער רעלַאנַאיצַאנ ןוא

 ןשידיי ןצנַאג םעד ןֹופ ןוא ןסַאמ עש

 ךָאג ןופ קנַאדעג רעקיזָאד רעד -- קלָאפ

 יַאֹּב ןוא ןטרילומרָאפ רָאלק גונעג טינ

 עד םעד רַאפ זיא םוישידיי ןטעדנירג

 ירוקיּפא וצ ןעוועג םזילַאיצָאט ןקיטלָאמ

 לָאיצַאנ שידײ וצ ,רענָאיצולָאװער:שיס

 לקיטרַא רעד יא 1900 טשרע ;לַאנ

 טכעלטנפערַאפ יי? שידיי אקווד סָאװרַאפ,

 יצר ,שן טָאה
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 דוהא ןּב פ"א "סטרעװרַאפ, ןיא ןרָאװעג-

 ס -- שז ןופ ע .ּב ןיא טקורדעגרעגיא)
 :יטשרָאפ סלַא ,("ןעטפירש עטלעמאזעגא

 ?עגיײּב ,שז טָאה עסערּפ רעד ןופ רע |
 יד ןופ סערגנַאק ןטשרע םעד טניואוו
 ןוא ,1897 טסוגװַא ,לעזַאּב ןיא ןטסינויצ
 ,קורדניַא םעד םיא ןוֿפ ןגָארטעגסױרַא

 :נדיי ןשִיעּפָארייא:ברעמ םגד רַאפ. זַא -
 :ערגָארּפ א רשפא םוינויצ רעד זיא םוט

 ףרוד ןוא ךרוד רעּבָא ,גנוניישרע עוויס
 רע זיא עּפָארייאחרומ רַאּפ ;זַאושזרוּב
 ,"ףעלדעש ןוא רענָאיצקַאער טולָאטּבַא
 ןיא זיא סערגנָאק ןכָאנ ןגױָאמ ףיוא ןוא
 ?מַאורַאפ עסיוױג ַא ןעמוקעגרַאפ לעזַאּב
  םַאֹב וצ קעווצ ןטימ ןפורעגפיונוצ ,גנול
 ךיז זיא סָאװ ,םלוע ןשידיי םעד ןענעק
 ןיק ןר;פעגפיונוצ טלעװ ןקע עלַא ןופ
 ןליצ יד ןוא םַארגָארּפ רעד טימ ,לעזַאּב
 סָאװ ,"טסייג-טייצ/ ג"פ ןשידיי םעד ןופ
 :עג טעדנירגעג רעירפ רָאי א טימ זיא
 עשידיי עּפורג ַא ןופ .ןילרעּב ןיא ןרָאװ
 יקסניּפ דוד טימ ןטנעדוטס עלַאקידַאר
 גנולמַאזרַאפ רעקיזָאד רעד ֹוצ .שאדּב
 ,שידיי ןופ סרענגעק ךס ַא ןעמוקעג ןענייז -

 טנרַאװעג ןּבָאה סרענדער ערעייז ןוא
 ײז ;ךַארּפש-תולג רעד ןגעק םלוע םעד |

 טימ יקסװָאלטישז ר"ד טרעפטנעעג טָאה
 ןרעװ טכַארטַאּב ןעק עכלעו ,עדער ַא

 ;גָארּפ רעשיטסישידיי רעטשרע רעד רַאֿפ

 ,ערערםגר

 ,עט רעשיטסישידיי רעקידרעטייו ס--שזי
 ,ידנוּבא םֹוצ טרעטנעגױעד ךיז ןַאד ,טייקיטי
 רעדח ןַאגֹרֲא ןייז ןיא טכעלטנפעראפ
 ןּב פ"א ,6 ,1899 ,ץרעטײּברַא רעשידיא
 ?יצָאט רעדָא סומזינויצ/ לקיטרַא ןַא דוהא
 לָאמ ןטשרע םוצ ןיאיס ואוו . ,סומזילַא
 2ץטיל רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןיא
 :יצָאס רעד זַא ,ןרָאװעג טרעלקרע רוטַאד
 2טנַא רעד וצ הריתפ ןיא טינ זיא םֹוילֲא

 ?ןדיוידניא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ גנולקיוו

 יקטװָאלטישז

 ןופ ןייטשדנורג םעד רַאפ
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 ןגעו ןיוש טדער ,שז ואוו ןוא ןטעטילַא
 ןפיוא רוטלוק רעשידיי רעלַאנ;יצַאנ רעד

 :עטיל רעשידיי רעד ןופ רָאנ טינ דוסי
 ןוא ןלוש עשידיי ןופ ףיוא רָאנ ,רוטַאר |

 .ןסירעגּפָא רעּבָא .ןטעטיסרעווינוא ןליּפַא
  ,ןסַאמ;טקלָאפ . עשידי עטירּב יד ןופ
 עטסעּב ענייז ּפָא ץלַא ךָאנ ,שז ןַאד טיג
 - ,יא;ײמעגלַא ןוא רעשיסור רעד תֹוחֹוּכ
 ,גנוגעווַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשִיעּפָאח
 ר"ד טימ םענייאניא רע טעדנירג 0
 ג"פ ןשימעדַאקאפ םעד םייהלעדע ןָאשוד
 שטייד ןיא ןטּפַאשנסיװ עלַאיצָאס רַאפ
 רעשיײטרַאּפמוא ןופ ןקעװצ יד רַאפ
 ןוא ןלַאיצָאס ןופ טיּבעג ןפיוא גנושרָאפ
 ךיוא טָאה ג"פ רעד ; ןסיוו ןשיטסילַאיצָאס
 לַאגרושז ןטסואווַאּב םעד ןעמונעגרעּביא
 ןיא רע ואוו ,6 סח 6

 זיא רע ,רעטעּברַאטימ רעטנעָאנ ַא ןעוועג
 רעוט:טּפױה ןוא רָאטַאיציניא רעד ךיוא
 יעגיל רעשיטסילַאיצָאס-רַארגַאװ רעד .ןופ
 יד ןשיווצ םזילַאיצָאס ןטײרּפשרַאפ וצ
 - ץלַא ןקינײארַאפ וצ ןוא םירעיוּפ עשידיי
 טינ ןבָאה עכלעוו ,"ןטסיקלָאּפצ עשיסור
 יד ןֹופ דנַאּברַאפװ םֹוצ ןייטשוצ טנעקעג
 :יסנעטניא רעד ץוחַא ,"ןר"ס עשיסור
 ,רעלענַאיצקַאדער ,רעשירעגעלרַאפ ,רעֹוו
 . פװיטַאריּפסנָאק ןוא רעשירעלעטשטּפירש
 ףיוא רע טלַאה ,טייקיטעט רעשִיײטרַאּפ
 .לצל ןענעײל ןוא ןרָאפמורַא ןייא ןיא
 :ניסח ןגעוו--ייז ןופ ענייא סָאװ ,סעיצ
 - ףוסי רעד ןרָאװעג זיא--"םזינָאמ ןשיטעט
 ןופ גנּוושנָא רעשיפָאטָאליפ רעד הַאּפ
 רערענָאיצולָאװער-לַאיצַאס רעשיסור רעד
 ןיא טקורדעג ךיוא 03 -- 1902 ,ײטרַאּפ
 :עטָאטסירַא ןגעוו ןעלקיטרַא 12004025
 .:ָאליפ:טנָאיגילער רעשידיי רעד ןיא טזיל
 יָאטעגע סגסנַאמרעײה ןגעװ ,עיּפָאס

 / סָאװ ,םָארגָאּפ רעוועינעשעק ןכָאנ .וויזאא
 ,,שז ףיוא םשֹור ןפיט ַא טכַאמעג טָאה
 =געקנַאדעג ןלַאנַאיצַאנ:שידי ןייז וצ ןיא



 ,"ךַארּפש עשידוי = |
 .ןוא רעטסיירד רעייז טימ םשור ןסיורג
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 .רעד ;טנעמעלע - רעיינ ַא - ןעמוקעגוצ גנַאג |
 =עֶג .שז טָאה 1904  ,םזילַאירָאטירעט-

 טָאה רע ואו ,סַאדרעטסמַא ןיא טניואוו
 ןרָאסעּפָארּפ יד ןופ רענייא ןרעוו טלןזעג

 :ינוא ןכעלטייהיירפ ןטנַאלּפעג םעד ןופ
 2ָאֹס ןלַאנָאיצ {נרעטניא ןפיוא ,טעטיסרעוו ר

 רעקיזָאד רעד ןיא סערגנָאק ןשיטסילַאיצ
 ןענואועג ןוא טריפעגנָא טָאטש
 רעד ןופ גנונעקרענַא רעד רַאפ טמַאק
 גנוטכיר ערעדנוזַאּב .סלַא ײטרַאּפ : ר"ס
 רענעי וצ ,םזילַאיצָאס ןשיסור םעד ןופ
 ןוא עשידיי ןייז טקרַאטשרַאפ ךיוא טייצ

 טכעלטנפערַאפ ,טײקיטעט עשיטסישידיי
 יד ֹוָארַאדיַאג ,ג פ"א "דניירפ? ןיא

 יד ןוא קלָאפ עשידוי סָאדװ ןעלקיטרַא
 ַא טכַאמעג ןּבָאה סָאװ

 םעד רַאּפ עיצַאטנעמוגרַא רעדנצנעלג
 רעד ןיא קנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי
 רעד ןופ טריגעלעד .,ךַארּפש רעשידיי !

 ןופ ןעּבָאּב; רעד טימ ןעמַאזצ ײטרַאּפ
 :וָאקשערּב "עיצולָאװער רעשיסור רעד
 טרָאד ןױיפ וצ עקירעמַא ןייק .ַאיַאקס |

 רַאפ דנָאפ ַא ןעלמַאז ןוא עדנַאגַאּפָארּפ
 ,ײטרַאּפ חעד

 ןיא ,סַארגָארּפ רעשידיי-לָאנָאיצַאג ןייז
 עשידיי עטיײירּב עריא טימ עקירעמַא
 טניז זיא רע עכלעװ ןופ ,ןסַאמסקלָאפ
 טּביײה ,ןסירעגּפָא ןצנַאגניא ןעוװעג 8
 ;לעזעג ט--שז ןיא דָאירעּפ רעיינ ַא ןָא ךיז
 ייטעט רעשירַארעטיל ! ןוא רעכעלטּפַאש
 ןשיווצ טעּברַא? ןופ דָאירעּפ רעד--.טייק
 ןגעוש ןעגנוזעלרָאפ ענייז ןיא ,"ןדיי
 ןופ טפנוקוצ ידק ןוא ,"שטנעמ ןוא דיי
 טנעילעג) "עקירעמַא ןיא רעקלעפ יד
 :גנע ףיוא ָאגַאקיש ןיא לָאמ ןטשרע םוצ
 :רָאג תקֲעי טימ עטַאּבעד רעד ןיִא ,(שיל

 .טַאגרעטניא ןוא םזילַאנָאיצַאנ ןגעװ ןיד

 ןָאסירעמ א .י ף"ד טימ ןוא טזילַאנָאיצ

 | יקסָאלטישז יי

 םעד

 ,"קלָאפ סָאדװ ןטסילַא

 ןצ יאנּת ַא סיוא ,שז טמענ

 .רַאפ ךיוא עקיױעמַא ןיא ןריטיגַא ןגעמ
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 : :קיטרַא ענייז ןיא ,םוילַאירָאטירעט ןגעו

 - 'ױטפנוקוצח ןֹוא ?סטרעורָאפ, ןיא ןעל

 . טָאה "טײהרַאװװ ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא

 ןגעוו ןעעדיא עיינ ענייז טרילומר {פ ,שז
 . =ַאנָאיצַאנ ןוא םוילַאיצָאס ןופ זעטניס ַא
 תולג ןיא םזימָאנָאטװַא ןשידיי ןופ ,םזיל
 =רעד ךיוא טָאה ןוא ,םזילַאירָאטירעט ןוא

 . ןופ טסײג םעד ןגעק המחלמ ַא טרעלק

 יץכערעלקפיואא רעגיליּב ןוא תוצראה:םע -
 ןגעק ,סַאג רעשיריי רעלַאקידַאר רעד ןופ

 ןשידי םעד ןופ .טײקשיטַאמגָאד רעד

 .ןופ גנופיטרַאפ ַא רַאפ ןוא םזילַאקידַאר

 רַאפ ,שידיי ןיא רוטלוק רעשידיי רעד !
 ןעמַאוצ .קנַאדעג ןופ טייהיירפ רעתמא
 יץטַאק השמ ןוא ווָארַאטָאלָאז ,ה ר"ד טימ
 ןכעלטנכעו םעד טריטקַאדער רע טָאה

 =רָאטירעטןטסילַאיצָאס יד ןופ ןַאגרָא
 - ףיוא טצעזרעּביא

 :שױַא עשטייד ןייז שיסור ףיוא ןוא שידיי

 - .צלַאנָאיצַאנ יד ןוא םזילַאיצָאס רעדא טעּב -
 :למוא םעד ןיא טעּברַאעגטימ ,זעגַארפ |
 - .,80570826016 ןטסימייס יד ןֹופ ןַאגרָא ןלַאג
 א ,עּפָארײא ןייק ןעמוקעגקירוצ 6
 ?עג ,גרעּבמעל ןיא טּבעלעג טייצ עסיוועג

 נָא ,ןטסימייס ןוא ר"ס יד רַאפ טעּברַא
 ?ַאיצָאס ןשידיי ַא ןופ ווירּב+ ןּבירשעג
 =יטש:סקלָאפװ רענליוו רעד ראפ) "טסיל
 .ןגעוו -- (ןטסימייס יד ןופ ןַאגרָא -- "עמ
 רעד+ ,ךעלהשעמ סרעװַאלסַארּב ןמחנ בר
 ַאנ יד ןוא םזילַאירעטַאמ רעשימָאנַאקע
 =ָאנָאצַאנ רעדע ןוא "עגַארּפ עלַאנָאיצ
 םעד ןופ קיטילָאּפנסַאלק יד ןֹוא םויל
 ַאג ןופ ,(שיסור ףיוא) טַאירַאטעלָארפ
 ואװ ,דנַאלסור ןייק ןרָאּפעגקעװַא עיציל
 ןייז ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא זיא סע
 =יװ ןופ טַאטוּפעד ַא רַאפ רוטַאדידנַאק
 .סָאג רעטייווצ רעד ןיא .ּבוג רעקטּבעט
 =עט רערענָאיצולָאװער ןייז בילוצ ,עמוד
 ןוא 3"ט9פ ןיא ןטלַאהַאּבסױא ךיז טייקיט
 .רנַאלניפ ןיא טניואוועג רעדָא עװקסָאמ
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 :סיוא סלַא ןעגנַאגעגכרוד ןלַאװ יד ייּב
 ןייז טָאה .גנוריגער יד רעּבָא ,רעּביילק
 = דנַאלניפ ןיא ,טסלּפעג רוטַאדידנַאק
 טעּברַאעג ינושרעג ירָאגירג טימ ןעמטז
 רָאטַאיציניא רעד ןעוועג ,ןר"ס יד רַאּפ
 :ָאיצַאנ עלַא ןופ סערגנָאק םעד ןופ
 ;סור ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס:לַאנ/
 וצ טנעָאנ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,דנַאל
 . ןפיוא ןריפוצכרוד ןפלָאהעג ןוא ,ןר"ס יד

 ןופ טסייג ןיא סעיצולָאזער סערגנָאק
 ןיא  ,םזימייס ןלַאירָאטירעטסקע םעד
 ;ַאּב ךיוא ךיז 1907 רָאי ןקיּבלעז םעד
 ר"ס יד ןופ רעײטשרָאפ סלַא טקילײט
 רעטרַאגטוטש םעד ןיא ןטסימייס ןוא
 :גנָאק ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 :ָאיצַאנ עשידיי יד ןפלָאהעגטימ ןוא סער |
 ,פ"רעס) ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס?לָאנ
 (ס'ס
 :ָאיצַאנרעטניא יד ףיוא טּפַאשרעיײטש
 1908 ,ןסערגנָאק עשיטסילַאיצָאס עלַאנ
 תוחילש ןיא עקייעמַא ןייק ןרָאפעג רעדיוו
 :ַאּב ךיז ָאד ןיוש רעּבָא ,ר"ס ןוא ּפ"רעס ןופ
 עפורג ַא ןופ ףליה רעד טימ ןוא טצעז
 רעלַאקידַאר רעשידיי רעד ןופ רעגנעהנָא
 :שדוח םעד טעדנירגעג ץנעגילעטניא
 זיא סָאװ ,"ןעּבעל עג סָאדװ לַאנרֹושז
 וא 1913 ויּב סױרַא תוקספה עצרוק טימי
 ,יטקַאפ רעד ןעוועג זיא רע ןכלעװ ןופ
 ,רעטעּברַאטימטּפיױה ןוא רָאטקַאדער רעש
 :ָאליפ עקיטכיװ ייר ַא ָאד טכעלטנפערַאפ-

 ;שירַארעטיל ,עשיגָאלָאיצָאס ,עשיפָאס
 ,ןטעּגרַא עשיטטיצילּבוּפ ןוא עשיטיוק

 ײז ןופ לייט ןטסערג םעד ןיא סָאװ-
 ןקירעהַאזיּב םעד טרידיווער ךעלדנירג
 .רַאפ ,עקירעמַא ןיא םזילַאקידַאר ןשידיי
 ןעמעלּבָארּפ יד טרעטיילעג ןוא טפיט
 ףעשידיי ןוא ױענײמעגלַא רעד ןופי
 רעשידיי רעד ןוא| גנוגעוװַאּב-רעטעּברַא
 וצ סערעטניא ַא טקעװעגפיוא ,דוטלוק
 עד ןגעװ -- "םלצ רעדײ) ןגַארפ עַײנ

 יקסװָאלטישז

 ,"עיגילער

 | +=רָאפ ַא ךיז רַאפ ןּפמעקוצסיוא
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 םוצ גנויצַאּב רעשידיי רעד ןופ עיזיווער /
 :םע ןוא ץנעגילעטניא; ,םוטנטסירק
 רָאג עטלַא יד ןטכױלַאּב ןוא ("תוצראה
 ,ָאּפילַאנָאיצַאנ ידו) טייז רעיײנ ַא ןופ
 רעשידיי רעד ןופ טרוּבעגרעדיװ עשיטע

 =רַאפ:ןעעדיא עשירָאטסיהװ
 ןשיטערָאעט ַא ןפַאשעג ,("ןעגנודניּב
 :ַאּב-רוטלוק רעשידיי רעד רַאֿפ סיזַאּב
 / ?גירּפ עטסקיטכיו יד .וו"זַאא גנוגעוו
 .ןוא טרילומרָאפ טָאה .שז סָאװ ,ןּפיצ
 - ןעגייז ,לַאגרושז ןייז ןיא טעדנירגַאּב
 :עדיא רעשיפָאסָאליפ:רוטלוקז  :ןעוועג
 ןוא:טלעו ןופ ןגָארפ עלַא ןיא םזילַא
 - גָאס רערענָאיצולָאװער) ;גנּוױשנָא:ןּבעל
 עג םעד ןופ ןגַארּפ עלַא ןיא םזילַאיצ
 טלַאנָאיצַאנ;שידיי ;ןּבעל ןכעלטפַאשלעז

 "סי יד ףיוא תולג ןיא גנוּבעלַאּברעדיװ -
 --ןשטנעמ=רוטלוק ןעיירפ םעד ןופ תוד
 םעד עגונ ןענייז סָאװ ,ןגַארפ עלַא ןיא
 ןיא ךיז טקילײטַאב 8 ,"קלָאפ ןשידיי
 ,ר"ס יד ןופ סערגנָאק רעגָאדנָאל םעד
 . ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ גנוציז רעד ןיא
 טַאגעלעד סלַא ָארויּב ןשיטסילַאיצָאס
 - רעשירָאטסיה רעד ןיא ןוא פ"רעט ןופ
 ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ ץנערעפגָאק
 זיא רע רעכלעוו ףיוא ,ץיװָאנועשט ןיא
 :יא ,רעציזרָאפ רעשיטקַאפ רעד ןעוועג
 .ףיוא רע טרעװ עקירעמַא ץנַאג רעּב
 רעטסעּב רעד סלַא טמירַאּב ןוא טּבילַאּב
 ענייז ןופ לייט ַא ןֹוא ,רָאטקעל רעשידיי
 :עג רעד ןגעוו -- לשמל יװ ,סעיצקעל
 :ָאליפ םעד ןופ גנולקיװטנַא רעכעלטכיש
  טכעלטנפערַאפ ןרעװ ,קנַאדעג ןשיּפָאס
 ןוא זיא יז סָאװ ,עיפָאסָאליּפ ידח ט"א
 ג"פ ,ּב 2) "טלעקיװטנַא ךיז טָאה יז יו
 :טיוא עט52 1910 ,י"נ ,לעזיימ .נ סקַאמ
  עטסגרע עטשרע סָאד -- (1920--עּבַאג
 1913 .עיפָאסָאליפ רעּביא שידיי ןיא ךוּב
 :ןטס עשידיי יד רעּביא ױוט ַא טכַאמעג

 .,ףײרקנַארפ ןיא סעינָאלָאק עשיטנעד
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 } ץייווש ,ךיירטסע ,דנַאלשטײד ,עיגלעּב
 :רַאפ רעּבָא דלַאּב ,,י"א טכוזַאב 4
 +עט םעד ּבילוצ ואוו ,דנַאל סָאד טזָאל
 טַאהעג טינ ןטסיערּבעה יד ןופ רָאר

 עכעלטנפע ןטלַאה וצ טייקכעלגעמ ןייק
 ןופ גנודנירג רעד טניז .,ןגָארט רָאפ

 - רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא "גָאט םעדח
 ןופ הקספה ַא טימ ,גנוטייצ רעד ןופ
 טעּברַאעגטימ טָאה רע ןעוו 21 --1920/

 -רֵא םעד ,"טייצז רעכעלגעט רעד ןיא
 זיא רע עכלעװ וצ ,צ"ּפ יד ןופ ןַאג
 המחלמ רעד תעשּב ;1915 ןענַאטשעגוצ

 ןגעק םזילַארטיײנ ןרַאפ ןטערטעגסיױרַא
 ןַאד טָאה סָאװ ,םוינַאמרעגָארּפ םעד
 :עג ,סַאג רעשידיי רעד ןיא טשרעהעג

 :ידיי רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונ
 , ?טפנוקוצ; ןיא ,גנוגעװַאּב-סערגנַאק רעש

 יו ,ןטעּברַא עיינ יי ַא טכעלטנפערַאּפ

 :ָארּפ=לַאנָאיצַאנ ידח ,"טסיופ ןוא בויאז
 רעשידי רעד ןופ גנוטיײדַאּב עוויסערג
 :ער ןופ עיוָאעט סנייטשנייאא ,"רוטלוק

 רעד ןוא רעלטסניק רעדא ,"טעטיוויטַאל
 הּתא םעד ןופ גנוהעטשטנע ידח ,"טוידה
 :ַאֹּב 1922 ,דנַא .א "קנַאדעג .ונֹּתרחּב
 עיינ סָאדז רעגינ .ש טימ ןעמַאזוצ טיינ
 :יטירק:שיטסיצילּבוּפ ץוחַא ואוו ,"ןּבעל

 :ערג ַא טכעלטנפערַאפ ןעלקיטרַא עש |
 ?ומָאק ןוא םזילַאיצָאסח טעּברַא ערעס = |

 ?ייא ןייק עזייר ַא טכַאמעג 1923 ,"םזינ
 .ַאֹּב 1925 ּבײהנָא ןוא 1924 ףוס ,עּפָאר
 ?עגפיוא ,דנַאלטעל ,עטיל ,ןליוּפ טכוז
 טימ ןוא סעיצקעל ייר ַא טימ ןטערט

 ?ונעגפיוא גנורעטסײגַאּב רעטסערג רעד
 עשידיי עטטטיירּב יד ןופ ןרָאװעג ןעמ
 :ָאנ ןיא .ץנעגילעטניא ןוא ןטכישסקלָאפ
 רעצנַאג רעד ןיא זיא 1925 רעּבמעװ
 ס--שז ןרָאװעג טרעייפעג טלעוו רעשידיי
 :רַאפ יד ןיא ןוא .,יײליּבוי רעקירעי;ס
 .+יל' ,ןליופ ,ןיא ,זירַאּפ ןוא ןילרעּב ןיא - עקירעמַאםורד ןיא ,ןטַאטש עטקינייא
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 =עג טרישזנַארַא ןענייז עינעמור ןוא עט
 י"ג ןיא ;ןעגנולמַאזרַאפ:יײליּבוי ןרָאװ !

 ןַא ןגיוצעגוצ גנורעייפ;,שז יד טָאה
 .ןּבָאה סע ;ןשטנעמ 20,000 ןֹופ םלוע
 =ימָאק-.שז עלעיצעּפס ןפַאשעג ךיוא ךיז

 .ףיוא דנַאפ ַא ןעלמַאז ֹוצ -- א"צ ,ןטעט
 "ןופ עּבַאגסױא עלופ ַא ןּבעגוצסױרַא
 םכותּב ,ןעלקיטרַא ןוא ןטעּברַא ס--שז
 =צג טריקילּבוּפ ןענייז סָאװ ,יד ךיוא
 .ןיא -- שיסור ןוא שטײד ןיא ןרָאװ
 ,גנוצעזרעּביא רענעגייא סרָאטװַא םעד
 +רָאפ יד ןופ עטסקיטכיוו יד ךיוא יו !

 . ןיא ןטלַאהעג טָאה .שז סָאװ ,ןעגנוזעל
 עכלעוו ןשיװצ ,רָאי 40 דלַאּב ןופ ךשמ
 ,קרעװ סיורג ןייז ָאד ךיא זיא סע
 / עטצעל יד טעּברַא רע ןכלעװ ףיוא
 .ןופ ּפמַאק רעקיטסײג רעדז -- .ןרָאי

 גנוײטשטנַא ידז ,"קלָאפ ןשידיי ' םעד
 העד  .דנַא .א "םויסקרַאמ םעד ןופ
 ַא וצ טיירג ןילרעּב ןיא טעטימָאק:,שז

 / רעד ייּב שטייד ןוא שידיי ןיא ּב"מז-.שז
 ,ָאנּברד .ש .פַארּפ ןופ גנוקריווטימ
 -- ןָאסמַארּב ,ל ,ןייטש גיוודול ,פָארּפ
 'ףעכלעוו ןיא ;?טרָאװ ןופ רעציזרָאפ םעד
 .ןרָאי עטצעל יד טמענ ,שז טפַאשלעזעג
 ןסערעטניא יד ןיא לײטנָא ןטנעָאנַא
 =ירַא רעד -- לַאעדיא-סנּבעל + ןייז ןופ
 ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןופ גנוריפרעּב
 'וצ ןוא ללכּב טעּברַא רעויטקודָארּפ וצ
 . י=בישעג רעד ןיא -- .טרפּב טעּברַאדרע

 .=רַאפ קנַאדעג ןשידיי םענרעדָאמ ןופ עט
 סלַא טרָא ןטסנעעזעגנָא םעד .שז טמענ
 ?ַאנָאיצַאנ:תולג םעד ןופ רעקיטערַאעט
 *עג טָאה רע ;םזישידיי ןופ ןוא םזיל
 יד ףױא העּפשה ערעייהעגמוא ַא טַאה
 לַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןופ ןעמַארגָארּפ
 ַאּב טָאה ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס
 םזילַאנָאיצַאנ ןופ זעטניס םעד טעדנירג
 .ןיא םזימָאנָאטװַא ןופ ,םוילַאיצָאס - ןוא
 ןוא ("םזימייספ) םרָאפ רעטסטיירּב ןייז
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 ןגעק ּפמַאק ןייז טימ ;םזילַאירָאטירעט
 ןגעק קיטירק ןייז טימ ,עיצַאלימיסַא
 :ַאר ןגיליּב ןוא ןכעלכעלפרעגייא םעד
 טרפּב ,סַאג רעשידיי רעד ןופ םזילַאקיד
 ?רעינָאיּפ ןייז טימ ןוא ,עקירעמַא ןיג
 21סיו רעד ןופ טיּבעג ןפיוא טעּברַא
 :עטיל רעשיפָאסָאליפ ןוא רעכעלטּפַאש
 טרעטײלעג רע טָאה ,שידיי ףיוא רֹוטַאר
 =טלעוו:שידיי ענרעדַאמ יד טפיטרַאֿפ ןוא
 וצ ןגיוצעגוצ ,גנוגעװַאּב-רוטלוק עכעל
 ,ץנעגילעטניא עשידיי עלַאקידַאר יד ריא
 טכַארּבעג ,ךַארּפש עשידיי יד טרעכײרַאב
 עשידיי יד גנולקיװטנַא רעכיוה ַא וצ

 יד ךיוא ןענייז סיורג .טסנוק:רעגדער
 רענײמעגלַא רעד ןיא ס--,שז ןטסנידרַאפ
 גָנֲאְל ןייַז ןופ ףךשמ ןיא ;טלעוװנעעדיא
 .יצילבוּפ ןוא רעשירארעטיל רעקירעי
 טריפעגנָא רע טָאה טייקיטעט רעשיטס
 םזיטַאמגָאד סעד ןגעק ּפמַאק ןסיורג ַא
 רעד ןוא ללכּב עיטָאסָאליפ רעד ןיא
 טרפּפ רעשיטסילַאירעטַאמ = שיטקעלַאיד
 2יירפ רעטסקיניײװעגיא רעתמא רַאפ ןוא
 ןופ רענײא .סלַא ;קנַאדעג ןופ טייה

 רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסנעעזעגנָא יד
 ר םעד ןיא גנוטכיר רעשיטסילַאעדיא
 :עט ןייז ןיא רע טָאה ,םזילַאיצַאס ןשיס
 ?לַאיצַאס רעשיטקַארּפ ןוא רעשיטערָא

 2עג עדנַאנַאּפָארּפ .רערענָאיצולָאװער -
 -סטעּברַא עלַא ןקינייארַאפ וצ טּבעהטש ר

 :וּפ ,רעטעּברַא:קירּבַאפ -- ןטנעמעלע

 :עג ,רעטעּברַא עלעוטקעלעטניא ,םירע
 רעד ןיא עיצַאזילַארטנעצ ןגעק טּפמעק
 ;עֿפ ןוא םזימָאנָאטװַא רַאֿפ ןוא הכולמ

 ןוא עטײרּב עקיזָאד יד .םזילַארעד
 ןופ טסײג ןיא ס--שז טיקיטעט עפיט

 גַאנָאיצַאנ ןוויסערגָארּפ ןֹוא םוילַאיצָאס

 יד ןופ רענײא רַאפ םיא טכַאמ םזיל

 םענרעדָאמ ןוֿפ ןרוגיפ עטסלַארטנעצ

 ,םוטנדיי

 יקסװָאלטישז

 ,עירָאעטיסיגטנעק |
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 ןענייז סָאװ ,"ןעטפירש עטלעמאזעג; ס--שז ןופ

 סיורא 4 עטשרע יד ןענײז ,.ּב 20 ףיוא טנכערַאּב
 ןקירעיי25 םעד וצ -- "עּבַאגסיואיטואעליּבוי סלַא

 י"ג) טײקיטעט רעשירַארעטיל ס--שז ןופ ײליּבוי

 'װָאלטישז .ח ר"ד, רעד ןופ -.6 ךָאנ ןוא (2

 {(1919 -- 1917 י"נ) ?טפַאשלעזעג גַאלרַאּפ יקס

  יִעֹװ ;סקרַאמ לראק ןוא עשעטעינ ,יָאטסלָאט }1
 "רעטעמ ;"ַאמעטַאנַאֿפ ס'ועיערדנא דינָאעל ןעג

 . ןופ ַאמעַאּפ א בויא ;"?עגיופ רעהָאלּב, סקניל

 ןעגנוזעלרָאפ 11 .קנַאדעג ןעיירפ ןעשידיא םעד
 םוילַאירעטאמ ןעשיכָאסַאליפײרוטאנ םעד ןעגעװ
 / =רע ןוא עיפָאסָאליפ=רוטַאנ עשיטסילַאירעטַאמ יד)

 .רוטַאנ םעד ןופ קיטירק יד
 .ןוא דיא ןעגעװ ,(םזילַאירעטַאמ ןעשיפָאסָאליפ

 ןיא רעקלעפ יד ןופ טפנוקוצ רעד ןעגעו ,שנעמ
 עטגיניאראפ יד ,"טָאּפ גניטלעמ רעדא) ַאקירעמא

 סָאד 111 .(ןעטַאאטש עטגינייארעפ יד ןופ רעקלעפ
 טֿפירשטאנָאמ רעד ןופ ןעלעיצ יד ןוא םַארגָארּפ

 "ניּברַאפ-ןעעריא עשירָאטסיה ן"ןעּבעל עײג סָאד;

 ךבע רעד ןוא עיפָאסָאליפיסטכישעג יד ;ןעגנוד

 .ָאליפ חעד ,טסילַאיצָאס רעד--ססעװ השמ ןלעיצ

 רעד ןוא ױדרָאנ סקאמ ר"ד ןדיא רעד ,ףָאס
 ןוא טעטילַאנָאיצַאנ 1  :םזינויצ רעשיטילָאּפ
 / ןופ עירָאעט רעד וצ ;םינואג עשידיא ;סערגָארּפ
 / ,םזידנוב) גנוגינייארַאפ ןגעװ ;טעטילַאנָאיצַאנ
 עשיריא יד ;(םוילַאיצָאס ,טוילַאירָאטירעט ,םזינויצ

 :עפנָאק רעציװָאנױעשט יד ןוא גנונעװעביךארּפש
 .לוק עשידיא יד ןשיערּבעה ןוא שידיא ;ץנעד
 / ןוא עיגילער ;ךאיּפש עשידיא יד ןוא רוט
 ןיא רעטעג ןוֿפ טרוצעגרעדעיװ ןוא טוט עיצַאנ
 .עגרעדעיװ עשיטעָאּפ.לַאנָאיצַאג יד ;ןעגָאיגילער

 ףמַאק ןיא '/ ,עיגילער רעשיריא רעד ןופ טרוּב
 .מערפ סיוא ;(ןעלקיטרא) ךַארּפש ןוא קלָאפ רַאפ

 ךָאנ ,--- זָאה א ןופ שפנ-תריסמ יד :תונושל עד

 ןײמ טסעװ וד בוא ןוא ;ןירדעשטשװָאקיטלַאס
 ,טעללַאס ןָאפ ךירדירכ סיוא -.ןעדנילּב ןיוש גיוא

 .עװ יד ,םָאדוירּפ יללויס ךָאנ יירפ--םולח רעד |

 ענײה ךירנייה ןיפ -- ףישיןעװַאלקש רעד ,רעּב
 םעד ןגעװ גנוקרעמַאּב רעשילַאקיטַאמַארג ַא טימ)
 וד ןוא ,(טרָאװדניּב סלַא זיא  ןופ ךיורבעג

 :הגעװרעה גרָאעג ןופ -- טסיעז וד ןוא טסרעקַא
 :ַאמ רעשימָאנָאקע רעד ;ןעדיא וצ דיאַא ןופ 31
 .ַאב רעד ;עגַארפ עלאנָאיצַאנ יד ןוא םזילַאירעט
  םעד ןיפ קיטילָאּפױעסַאלק יד ןוא םזילאנָאיצ

 =יטנַא ןגעװ) תמא רערעטיּב רעד ;טַאירַאטעלָארּפ
 רעד ןוא עיֿפָאסָאליפילארָאמ יד /11 ,(םזיטימעט
 ףעלַאיצָאס ןַײז ןוא רעלמאטש ףלָאדור) ליצדנע

 לשיטקעלַאיד יד ןוא םזילַאירעטַאמ רעד ,,(םזינָאמ



 ,"טפאשנעסיװ | |
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 .{קיגָאל

 ,טלעװ רעד ןגעװ ןעלקיטרַא סעירעס) .ןעטַײצ ער |
 ןיא קלָאפ ןשידי ןופ ןסערעטניא יד ,המחלמ
 ,םוילַאנָאיצַאג ןוװיסעֶרגָארּפ ןוא סערנָארּפ ,;ריא
 ןָאסגרעּב ירנעה ,עיצאלימיסַא ןוא םזילאנָאיצַאנ
 ,(ןעלקיטרַאיטײצ) א ןוא 8 ;(םזילַאנָאיצַאנ | ןוא

 סיֹורַא ךיוא ןענַײז | ןּבַאגסױא ערעדנוזַאּב ןיא

 יד ןוא םזילַאיצָאסק :ןטעּברַא ס--שז שידיי ףיוא

 ,ָאקנעלאװעי יִמ .א ג"פ) "עגַארפ עלַאנָאיצאנ

 ;154 ז"ז ,1908 ,"נ
 ,ןיוו ,"טלעוו עיינא ג"פ) "טיג יז סָאװ ןוא טגָאז

 "לעוּפ וצ עיצַאלימיסַא ןופ, ;(40 זידז ,4
 / .ֿבוּב ןיא ערעדנַא ענײז ןופ ;(1919 ,י"נ) "םזיגויצ
 .ַאּב א ןּבָאה ןטעּברא ענענישרע טינ ךָאנ םרָאפ
 ַארגָא / האפ סערעטניא ןרעדנוז
 יעג ןיב ךיא וזַא יװא ט"א תונורכז ךעלטעלּכ

 ,"טלעװ רעשידוי רעד , ןיא) "טסישידוי 8 ןערָאװ
 ןגעװ ןעלקיטרא עיײעס יד ןוא (11--1/ ,1913 }

 ,ןיקס--גַא ,.ש ,רבה ןוא דנירפ ןטסטנעָאנ ןייז

 עטלעמַאזעגא ענַײז טעמדיװעג רע טָאה םיא סָאװ
 ןוא ,21---1920 ,"טײצ רעד, ןיא) *ןעטפירש
 טצעזעגרעביא ךיוא טָאה ,(1925 ,"טנעמָאמ, ןיא
 .ג"פ) "?ַארטטסוטַארַאז טדערעג טָאה יזַאא סעשצינ

 טימ ,458 ן"ז ,.ּב 2 ןיא ,1919 ,י"נ ,"סידיא

 סלַא "גנוצעזרעּביא רעד ןעגעװ רעטרעװ רָאּפ אָפ
 ףע טָאה שיסור ףיוא .(/111--1  ,טרָאװֿכַאג

 : אק -000/822660802  סרעייּב ַאטטָא .טצעזעגרעּביא
 .וה 112010 ו/גדס11014 80תקסס'פ

 ןיא ,ןיװעל * ;3/10 ,22) ןיא ,,גרעּבניצ = |
 .ריפסיוא) 126--6111 ,1910 "ןעּבעל עײנ סָאד;
 ;("עיפָאסָאליפ; ס--שז רעביא עיזנעצער עכעל
 ,"ןעּבעל עשידיא סָאד , ןיא ,ןָאזלעכימ
 1 ,3 ,"טלעו ףעשידוי רעד, ןיא ,ןוימדילעב

 .ןיא ,טילאש .מ 1111 ,{ט ,ן--ק|
 ,קינשזורדָאּפ .,י 1 211---41 ,2

 ;111--11 ,19013 ,"טנצדוטס ןעשידוי םעד, ןיא
 ינעזָאר .מ .מ 1914 ,'טפנוקוצע ןיא ,הפי .א|

 ,ולָאװער-טסילַאיצָאס ַא ןופ ןעגנורענירע, ,םּוַאּב
 ןּבירשעג ךיוא טָאה ,שז עכלעוו וצ) ."ףעגָאיצ

 . ןופ גנּוײטשטנַא רעד רעּביא ריפגיירַא ,ןסיורג א
 .*ינ .ש ן("ןר"ס עשיסור יד ןופ דנַאּברַאפ, םעד

 .ריפסיוא) 2411--241 ,1925 "טפנוקוצ , ןיא ,רעג
 ירעּביא ,(קיטסירעטקַארַאכ ןוא עיּפַארגָאיּב עכעל
 ;"רעטעלפ עשירַארעטיל; יד ןיא טקורדעג
 ר"א = ,"רוטלוקא
 ר"ד ןופ ןעלקיטרַא טימ רעמוניײליּבוי-.שז ,4

 . ײַאג .װ ,"טסילאיצָאס רעד ,שז,--קנארפ ןַאמרעה

 - יקצינטישז -- יקסװָאלטישז

 .בוד ררעה ;סערגנָאק רעטרַאגטוטש רעד
 . יעװש ןיא 0111 ;םזילַאנָאיצַאנ "רעגיטסייג, ס'װָאג

 ,יקס--בַא .ש ןדנַא

 עגייז ןופ

 יז סָאװ---עיצָאלימיסַא ; יד;

 :ער טציא רוט

 רערעל = סנָאיגיק
 רעשידיי ֲא ןיא

 טָאה ,לושסקלָאפ !

 יד עיפַארגָאיּב ןיז

 ךנּת  ,שיערּבעה

 ,ץינַאיּבַאּפ ןופ לוש |

 ,טּבעלעג ןּבָאה

 - ןייק קידנעמוקַאּב טינ רעּבָא .,ןרעטסקעה

 ,ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ | } 191
 | ןוא ןעּבעל ,קירּבַאפ:ײרעּבעװַא ןיא ףליהעג:רעטסיימ |

 רעד וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה תמחלמ יד

 --11 ,ָאגאקיש ,ףעלימ .ל ןופ ר"א
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 .,שזפ -- ןָאסנַאט
 ,שז,---.גרעּבנייטש

 ,י ר"ד ,"שטנעמירוטלוק רעד
 / ,א "טסַײג רעקידנבײרט רעד

 .עג ןוא שנעמ סֵלֵא ,שז;
 .יםירש עטלעמַאזעג, ןיא ,"רעוט רעכילטפַאשלעז
 רעד .ןופ .עטכישעג ידע ,ןיֿגרוּב ,ה }4 8 . ,"ןעט

 רועיש א ןָא ץוחא ;"גנוגעװג רעטײּברַא רעשידיא
 טײהנגעלעג רעד ײב טרפּב ,ןעלקיטרַאסננוטײצ

 - ,עּפָארײא ןיא ןכוזַאּב יד ןוא ןעײליּבוי

 315/ש00 ּבײל-שרעה יקצינמישז
 . ,שודַארעש ןיא .ּבעג ( 6 == 1

 ?קַאפונַאמ ַא ,רעטָאפ ןייז ,טנגעג רעשילָאק |
 ;בנה רעד ןופ רעבָאהביל ,רחוס:רוט
 | ?ַארעטיל רעשיער

 .שדנירג םיִא טימ
 טנועלעג ךעל

 עג עשידיי ןוא

 ,רדח ןיא ןעגנַאנעג רָאי 12 זיּב ,עטכיש }
 ?סלדנַאה רעד ןוא לושסקלָאּפ רעד ןיא ןַאד

 / ןרעטלע ענייז ואוו
 טייצ עסיװעג ַא ןעוועג

 / :עג ,ןרעמ ,ןירּב ןייק קעװַא  ,ע ווטַאמ
 - ןוא לושײרעּבעװ ַא ןיא טרָאד טנרעל

 - סלַא ןיײרַא |

 יעג ןקיזָאד םעד ףיוא רענייז .ערעירַאק

 + טײצ עסיוועג ַא סעּברַאעגּפָא ךוא ,טיּב

 .סלַא ךיוא ,סנטטָאּפ ענעדיישרַאפ ףיוא
 .ןיא ענימג רעשידִי רעד ןופ רַאטערקעס
 ןיא רעטעּברַאטימ סלַא ןײרַא  ,קסַאל
 רָאי ַא ןיא ןוא ,יטַאלּבסקלָאפ רעזדָאל;-

 =ךצ זיא רע ואוו ,"טנייהע ןיא רעּבירַא םורַא
 --,רעטעּברַאטימ רעטסקינייװעניא ַא םויה |

 :יִש עשיערּבעה ןּבירשעג רָאי 13 וצ ןיוש

 העּפשה רעד רעטנוא ,רעטעּפש ,םיר
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 | ?מיטסקלָאפ וצ רעּבירַא ,ץרפ ,ל .י ןופ |
 ןּביירש ךיוא טוורּפעג ,ןטכישעג עכעל ,("ירבעהי |

 רעטעּפש ,שיסור ןיא ןכַאז עשילָאּבמיס
 יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןעמוקעג = |

 ;לַאּב ןטסינַאמָאר עשיזיוצנַארפ עסיורג-
 .ַאלָאז לימע טּפיױהרעד ןוא רעּבָאלפ ,קַאז
 סָאדי ןיא טכעלטנפערַאפ 1915 טגיז
 ?דָאל? ,גרעּבמָאנ ,ד .ה ןופ ר"א "קלָאפ
 ,ײטַאלּבעגַאט רעזדָאלא ,"טַאלּבסקלָאפ רעז
 ,יטנייהז ,"טנעמַאמז ,"קלָאפ עשידיי סָאדז

 -.א "ןעגנירע ,"טנעמָאמ ןופ ךַאנַאמלַאװ
 ,ןלעװָאנ ענילק ײר עצנַאג ַא .דנַא

 יו ,ןעגנולייצרעד ערעסערג ךיוא ןֹוא
 :בעה ןיא) "רעריסַאק ידא ,"טגװָא ןַאז

 ןיא טקורדעג גנוצעזרעּביא רעשיער

 ---1881) .י : שטיו וָאמיאַאה
 .רעקסנימ ,רימ רעד ןיא .ּבעג (

 ןיא טנרעלעג ;ןרעטלע עמערָא ייּב ,,,ּבוג
 ןיא ךָאנױעד ןוא הרוּת:דומלּת ןוא ױדח
 | | רעקיטרָא רעד

 .סיוא 1902 ,הבישי |
 ןייק טרעדנַאװעג
 :ויּבעד ,עקירעמַא

 ?רעד ַא טימ טריט
 ?נָאלּב/ גנוליײצ
 רעד ןיא "גידנעשז
 - ?רעד ,"ש .א .פח
 | .?טנפערַאפ .ךָאנ

 :רֵא עשיטירק ןוא ןעגנולייצרעד טכעל
 ,ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ןעלקיט
 סָאד/ ,"רעפפמעק רעשידיא רעדח יו
 ,"טפנוקוצ יד ,"קלָאפ עשידיא
 :קַאדערטימ ןעוועג .,דנַא .א ?דנַאל עיינ
 :ןרג רעד ןופ ב"מז עטשרע יד ןופ רָאט
 -}ײרוטַארעטילח ןוא ?דנעגויח--?עגנויח עפ

 שטיװָאמיאַאח -- יקצינטישז |

 ,ןעלטיּפַאק 20 רעּביא טכעלטנפע

 ןּבירשעג ואוו

 סָאדח
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 ןוא ."הריפצה יז

 ,(1918--1917  ,"טַאלּבסקלָאפ
 ?רעד ֹוצ ןיא רעדנוזַאּב

 ,ןלוּפ ןיא ןּבעל ןשידיי ןופ עמעָאּפ ַא
 ?רַאפ עלייוורעד ןענייז סע דעכלעוו ןופ

 ךָאנ
 ןופ לרוג רעדא זיא טכעלטנפערַאפ טינ
 / :שטנעמ םעד ןגעװ השעמַַא - "זױהַא
 .עילימ ןשידַײ ןיא ןּבױלגרעּבָא ןכעל
 :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא
 ,ןײטשּפע:ןיװעל רעדירּב ג"פ) "טיוט ןופ
 .(122 ז"ז ,1920 ,עשרַאװ

 ,רעלעטשטפירש עשידיי עגנוי רעּביא
 ייווצ/ םרָאפכוּפ ןיא ןּבעגעגסױרַא 1
 ײלעטדעטשטטױװּבעג סָאדװ) "ןעגנולהעצרע
 ןוא לעזיירג גץפ--ײטכיל ןעיורג ןיאח ןוא
 טכעלטנפערַאֿפ 1914 ,(1911 י'נ ,ּפמָאק
 ןעיואע ןַאמָאר ַא "םייה ידח ּב"מז ןיא
 ידי רעד ןופ ןּבעל םעד סיוא -- "געוו
 סױרַא) עקירעמַא ןיא ץנעגילעטניא רעש
 ןיז .(119 "ז . ,םרָאפכוּב ןיא ךיוא
 םורַאװ -- לטיט ןרעטנוא קרעוו טצעל
 .לוקז גפ) "תרצנ ןופ ןַאמ םעד
 שירָאטסיהרוטלוק ַא -- -- ((4 ,"רוט
 ,ירצונה ושי ןֹופ טייצ רעד סיוא דליּג

 ,י"ב

 רעד ןופ ןדלעה . יד טימ ןעמַאזוצ 'ואוו -
 סָאז טרעדלישעג טרעװ עמַארד?סוזעי
 :יױר רעד רעטנוא לארשי.ץרא ןיא ןּבעל
 ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד ,טּפַאשרעה רעשימ
 ענעדײשרַאפ יד  ,קלָאפ
 ךיוא טײג ךוּב םעד ןיא ;רוטַאנ יד

 ןעלעװַאנז

 סעיזנעצער עקינייא ךיוא

 ןיא - טקורדעגרעב 4
 ןיא ןַאמָאר?המחלמ ןסיורג ַא

 - ןיא) "לגומש ןופ םֹוהּת ןיא, ט"א לייט 3 |
 רעזדַאלײ :

 ,ןענָאטעילעפ
 ,"לוייה סנדייז םעדח קרעװ ןייז ןענָאמ

2 

 ,ןעײטרַאּפ
| | 
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 ןֹּב ןנחיא זיקסע רענײילק א ןיירַא
 ןופ עיצַאטערּפרעטניא עיינ ַא -- "הירכז
 ןוא רעפיוט םעד ןנחוי טימ השעמ רעד
 ַא ןרָאי עטצעל יד ,(עעמָאלָאט) תימולש
 רע ואװ ,"גָאט םעדק ןופ רעטעּברַאטימ

  ?רעד 200 רעּביא טכעלטנפעראפ טָאה
 םרָאּפכֹוּב ןיא ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןעגנולייצ
 ןּביױשעגנָא ךיוא טָאה ,ןּבעגעגסױרַא טינ
 :יא ץיפַארגָאנָאמ ַא "שידיא, ג"פ ןרַאּפ
 ןופ רענייא -- .רעלצינש רוטרַא רעּב

 רעקיַאזָארּפ עשידיי עגנוי עטסטּבַאגַאּב יד

 . רעד טימ סיוא ךיז טנכייצ ,עקירעמצ ןיא
 ןּפיט יד ןופ עירעלַאג רעקיטרַאנדיײשרַאפ
 רעטלַא רעד ןופ ייס ,קרעװ ענייז ןיא
 הביבס רעיינ רעד ןופ ייס ,םייה רעשידיי
 :רַאטסיה רעד ןופ ייס ,עקירעמַא ןיא
 שוח םענייפ ַא טימ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעש

 * רעד ןופ ןּבעל םעד ןוא רוטַאג רעד רַאּפ
 =יסּפ רעד רַאפ ךיוא יו ,טָאטש רעסיורג
 רעשידײ רענרעדָאמ רעד ןופ עיגָאלַאכ
 --- ?געװ ןפיואק ןַאמָאר ןייז ןיא) יורפ
 ,(קרעװ עטסעּב עגייז ןופ םעגייא

 ,9 ,1921 ,",ש .א .פ, ןיא ,ץֿבַאלג .א

 'ב רדא ה"י) רעב = קחצי םעגָאח
 ,ענליוו ןיא .ּבעג ( -- 40

 ..לעװ 'ר דיגמ:טָאטש םעד יב טנרעלעג |
 טֿפַאשטנעק רעסיורג ןייז קנַאדַא ,עלעוו
 :לעּב ןרָאװעג רָאי 22 וצ קודקיד יא
 ןוא קורד סניפ ףכוי:לאומש ןיא היגמ
 ןיא ןעלקיטרַא עשיגָאלָאליֿפ טקורדעג
 רעּבירַא םֹורֵא רָאי 8 ןיא ,"למרּכהח
 רעטמירַאּב רעד ןיא היגמ:לעּב סלַא
 ןיא ,םָאר םיחאהו הנמלאה ןופ יירעקורד
 ,םירפס עשינּבר רָאנ טינ קידנייגערָאק
 :ניירפַאּב ךיז ,רעכיּב:חלּכשה ךיוא רָאנ
 ןייז ןופ םיליּכשמ עסיורג יד טימ טעד
 -ַאקיש ןייק סרעדנַאװעגסיױא 1891 .,רוד

 . ייווצ ענייז טקורדעג טָאה רע וואו ,ָאג

 --"םינורתּפהו םילמה ךרועא :קרעוװסנּבעל !

 |1140 סעקשאח -- סענָאה --- שטיװָאמיאַאה

 - =רעּביא ַא טימ ךנּה ןופ עיצנַאדרָאקנַאק ַא
 =רע) שידיי ןיא רעטרעוו יד ןופ גנוצעז
 רפסח ןוא (ב--א תויתוא יד זיולּב ןעניש
 שידֹומלּת ַא -- "רצקה ךורע וא םילמה
 טנזוט 8 טלַאהטנַא ,ךוּברעטרעװטנַאה -

 +רּת ,ימלשורי ,ילבּב ס"ש ןופ ױעטרעװ
 יא ,ןמודכו רהוז ,םישרדמ ,סולקנוא םוג
 - .שיריי ןיא ןוא שיערּבעה ןיא טצעזעגרעּב

 לקרעװ ןיילק ַא טנעלטנפערַאפ ךיֹוא
 +וצ ןּבעגעגסױרַא) "קודקדה יללּכ רוצקא
 ("הלפּת ךונחח רודיס סמָאר טימ ןעמַאז
 =מערפ וצ ןעגנוקרעמַאּב ייר עצנַאג ַא ןוא
 "םדאל ןורתיח םוצ ,לשמל ,םירפס עד
 ןיא .דנַא .א ןהּכה םדא .דניירפ ןייז ןופ

 | ,?םיפדרג תומשח :די:בתּכ
 (רמרמ) יבצ ןמלק ןאקירמאב לארשי ימכח

 ,1916 6/4 ןופ "דרָאקער ןעשידיא , ןיא

 .(1906 15/או1--1830) השמ סעקשַאח

 . טגרעלעג ,(? ווָאכיּב ןיא) ענליוו ןיא ,ּבעג
 רעד ןיא ךיוא ,תומישי ענעדײשרַאפ ןיא
 ןּבױהעגנָא ךיז קיטייצכיילג ,רענישזָאלָאװ
 ןייק קעװַא זיא ןוא הלּכשה טימ ןּבעגוצּפָא
 ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע ואוו ;רימָאטישז
 לושרעניּבַאר רעד ןופ סַאלק ןט*5 םעד
 =מינָאלס .ז .ח ןופ החגשה רעד רעטנוא
 לוש יד טזומעג .רעּבָא ןכיגניא - ,יקס
 רעטעּפש ,סעדָא- ןייק ץעװַא .,ןזָאלרַאפ
 :ַאטשעגסיוא ואוו ,עװקסָאמ ןיא טּבעלעג

 +יר ,גרוּברעטעּפ ןיא ןַאד ,שוריג םעד ןענ |
 טקילײטַאּב ךיז טָאה ,דנַא ,א עשרַאװ ,עג

 ?רַאפ ןוא עסערפ רעשיערבעה רעד ןיא

 / ?ּבעה ןיא קרעװ ייר עצנַאג ַא טכעלטנפע
 ןוא םיריש) "םינמענ יעטנח :יװ ,שיער
 "םיחרּפהײ ,(59 זײז ,1869 עשרַאוװ ,םירמאמ
 ,םיריש) "רוגכו לבנז ,(80 ז"ז סעדָא ,1869)
 .ןוא םיריש) "רורד רוּפצז ,(1871 ,סעדָא

 .סעדָא ,ןּבעל ןשידיי םעד סיוא סעריטַאס |

 ןוא םיריש) "רוּתה לוקח ,(46 ז"ז ,2
 ןּבעל ןלַאיצָאס םעד סיוא ,גנולייצרעד ַא

 .1875 ּב"טּפ ,דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ -
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 עשיריטאס) "יחה רשבּב טחמז ,(136 ז"ז
 ןופ ןּבעל סָאד ןרעדליש סָאװ ,םיריש

 ןופ ךוּבגָאט) ?ימויה רפסח ,(136 ו"ז
 יד ןופ דנַאלסור ןיא טַארעטיל ןשידיי ַא
 ,1881 ּב"טּפ ,ןזרעפ ןיא ,81--1830 ןרָאי
 ,"הז תומעל הזח ,"קנויה הוּכח ,(192 ז"ז
 .רַאו) ".ח השמ יריש לכח ,"לאנברבא
 ,(1893 ,עש
 ,"קעס-חַאש בקעי ןּב השמ תאמ

 םיריש -- תורוצע תועמדז

 ךיוא א"צ ,שיסור ןיא הליחּתכל ןּבירשעג
 רעד ןופ טייקסיורג רעד ןגעװ ריש ַא
 :ידנעװטינ רעד ןוא ךַארּפש רעשיסור
 .,ם"טּפ) ןענרעל ֹוצ יז ןדיי רַאפ} טייק
 ,ןבירשעג ךיוא טָאה רע ,(263 ז"ז ,6

 +סיוא עשידיי יד ןיא ,םיריש טּפױהרעד
 עיפַארגָאיּב יד ךיוא) "רשבמ לוקח יו ,ןּבַאג
 לוקח ,(37--34 ,1871 ,ךַאּבנעּפָא קַאשז ןופ
 :ןיוהע ,"טַאלּבסקלָאפ עשידוי סָאדא ,"םעל
 :ןעילימַאפ ןעשידוי רעװעשרַאוװח ,"דניירפ
 פ"א ךיוא ,,דנַא .א ד"נרת "רַאדנעלַאק
 םרָאפכוּב ןיא .עקרעגליו יד עקשַאח
 לאו :ןּבעגעגסױרַא רע טָאה שידיי ףיוא
 עשידוי עיירט עלַא ןַא ףורפיוא--םירדעה
 לא ףפסח ,(1863 ,גרוּבסערּפ) "רעדניק
  ףורפיוא רעטייווצ רעד -- ינשה םירדעה
 :עג זיא רפס סָאד ;רעדניק עשידוי ןַא
 ךיז ןעסיוו לָאז דוי רעד טימַאד ןעּבירש
 יד ןופ ןייז וצ ליצמ רעדניק ענייז ןוא
 רעדח .; (1869 ,גרעּבמעל) "גנורהיפ עשיוג
 ,רעדעיל עשידוי ענעדעישרעפ ,קַאװטיל

 ןייא וצַאד ;עשיריטַאס ךיוא ,עטסנרע
 :עטקַארַאח גיטכיר "קַאװטיל רעדח דיל
 | ןב השמ ןופ טריזיר
 ,1869 ,ןָאסנילעּב .א ,מ קורד ,סעדָא)
 ;(48 ז"ז

 :ינ ,ל קורד ,סעדָא) "עקשטעווטיל אידח
 עליואוו רעסעדאח ;(42 ז"ז ,1870 ,עשט

 ןזח--- סעקשַאח

 ,שיסור ןיא

 | +טנַא
 ןּבָאה לָאז .ח סָאװ ,םיריש ךיוא טלַאה

 רעזייה רעּביא . ןגָארטה

 "גיצנַאד בקעי

 +יישרעפ ,עקשטעווטיל אידח
 דעיל ןייא וצַאד רעדעיל עשידוי עגעד
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 סעדא ןופ ליײמ ןהעצ רעדָא ןעגנוי
 ;(1872 ,סעדָא) "םונהיג רעד טנערּב
 עכלעװ ןופ -- "ןעצרעה ם'נופ רעדעילח
 - ידיי יד ןופ גנַאלקּפָא ןַא ןענייז עקינײא

 ?ןי ידח ;(1888 ,עקַארק) ןעמָארגָאּפ עש
 ,דנַא .א () "ןעגנולהעצרעח ,(?) "ענעד
 קרעװ עקינײא ןביושעג ךיוא טָאה רע

 ,טמקססאוע ,תעצסמסעט יו
 5 ןיא עמַארד א -- {סז8:8- 41

 (ס1חצס- ,(1897--עּבַאגסױא עט:3) ןטקַא
 :רעּביא טָאה ,(1892 ,עװקסָאמ) יזמסס8
 עטכישעג סצערג שיסור ףיוא טצעזעג
 ?רעד ןעוועג סנרפמ ךיז טָאה  ,וו"זַאא
 ;טורַא טגעלפ רע סָאװ ,ןופרעד טּפױה

 ,םירוּביה ענייז :
 יד טכוזַאּב ,ןּבעל טיירּב ץנַאג ַא טריפעג
 ַא יװ ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג ,רעדעּבמערַאװ
 ןיא םש ןטכעלש ַא טַאהעג ןוא טנַארפ
 . טכַאמעגכרוד ,ןזיירק עשירַארעטיל יד
 . ןופ רָאטקַאדער םעד טימ ןקַאדנַאקס
 ;רָאג בייל:הדותי טימ ,ױדנַאל 80020 ת8
 :ַאּב ןעועג עשז:ןגעקַא) .דנַא .א ןָאד
 סָאד ןוא ,(יקצילָאד .מ ,מ טימ טעדניירפ
 טוט ןייז ךָאנ סָאװ ,הּביס יד רשפא זיא
 ?דיוועג טינ םיא עסערּפ עשידיי יד טָאה
 - ןּברָאטשעג וליפַא גָאלָארקענ ןייק טעמ
 ;קנַארק רעגנַאל ַא ךָאנ ב"טּפ ןיא רע זיא
 - ןופ ןרָאװעג קיטרַאפ זיאיס רעדייא ,טייה
 סָאװ ,"תורוצע תועמדח ךוּב ןייז קורד
 ןרָאװעג טפיוקרַאפ טוט ןייז ךָאנ זיא
 הקע עכעלטע זיולּב ,רוטַאלקַאמ ףיוא
 ,תואיצמח:רקי טלַא ןּבילּברַאפ ןענייז

 .,אפפיל : .ח ;.א 'ח ,וירפוסו וינּבר וד
 תירקא ,ןילטײצ }583 ,65 ן"ז ,"ריכזמה ףסאק
 ,800צ0/ט 17--:106 זיז ,ע |- ,רעניוװ ָאעל ;"רפס
 ;המישר ,רעניװ ,ש 152 --- 23 ז"ז ,41/ ,4
 111810116 646 12 111612/016 ,סעניּפ .מ ר"ד

 ,עיצארגָאילּביּב ,ס6

 -- 1863 15/ע4 הירא-םייח ןוח
 דָארג ,רודמַא ןיא .ּבעג (

 ךוא םירדח ןיא טנױעלעג .טנגעג רענ
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 העּפשה רעד רעטנוא ,הבישי רעגדָארג
 :רעד ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 14 וצ .,ךעלכיב סקיד ,מ .א ןופ טּפױה
 :עג טיונ סיוא ,הבישי יד טזָאלרַאפ רָאי

 בושי ןפיוא .ןוא דמלמספרָאד ַא ןרָאװ = |
 ףליה רעד טימ שיסור ,שטייד טנרעלעג

 . סאנריּפַאּפ ןוא קיטַאמַארג סנײטשָאלּב ןופ !
 ,שיזיוצנַארּפ ךיוא רעטעּפש .,ךוּבנרעל

 . ןיא טמוקלופרַאפ ךיז ,שיכירג ,ןײטַאל

 עשרַאװ ןיק קעװַא 1885 .קי טַאמעטַאמ-

 רעּבָא ,טעטיסרעווינוא ןיא ןעמוקוצנָא

 ?ריפעגנייֵא טייצ רענעי וצ רעד ּבילוצ =
 ףיורעד טזומעג עמרָאנ:טנעצַארּפ רעט

 . ףיוא רערעל ןעוועג רעטייוו ,ןייז רּתוומ
 סיֹרַא זיאס ןעװ ,1893 ;סעיצידנָאק
 -ַאלגער טינ םעד ףיוא טָאּברַאפ רעד
 :סיוא ,טכיררעטנואטַאװירּפ ןטריטנעמ |

 רערעל ףיוא ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעג
 עשידיי רענדָארג ןיא טעּברַאעג ןוא

 .רענדָארג םעד ןיא -- 1900 טניז ,ןלֹוש |

 ,"ןקותמ רדחח .ןיא טצעזַאּב ךיז 2
 ןיא שיערּבעה ןופ רערעל סלַא ענליוו
 ןופ רערעל 1916 טניז ,עיזַאנמיג סנֲהַּכ
 :נגעג ענײמעגלַא ןופ ךיוא ןוא שִיערּבעה

 עיזַאנמיג רעשיערּבעה רעד ןיא ןדנַאטש
 -?רַאפ טָאה .ןייטשּפע ףסוי ר"ד .ןופ ניא |

 ?רעד--ןעגנולדנַאהּפָא עקינייא טכעלטנפעי

 רעשיערבעה ןופ טיבעג ןֿפױא טּפױה !
 .נָאט רעד ןגעו א"צ) גנושרָאפכַארּפש-

 ןיא -- שיערּבעה ןיא סָאמנזרעפ רעש
 ,"חלשהוז
 ,"חלשהז ןיא -- "הרוּתה רקחל אובמי)
 גנולמַאז ַא ןּבעגעגסיױרַא = ,(10--} ,4

  "תוניגנז ט"א םיריש עטצעזעגרעּביא ןופ
 ןעײגס ראו ,(1921 ,ענליוו)

 ,ןעזייר .א ןופ ןעגנוצעזרעּביא |

 ןײרַא

 ןָאסמײה -- ןזח

 | ןיא  ןיטסיּפַארג -
 יַאמ ,ןרָאּפנעמַאזוצ  עקינייא ףיוא ךיוא |

 רעד ןיא ןטעּברַא וצ ןּבױהעגנָא - 1915

 - ץיטירק = לּביּב .ןוא (ח"גרּת

 - סירָאמ
 ,גורפ .ש ,יקסװַאשרַאװ .מ ,דלעפנעזָאר
 - :ייא ןופ טּפײהרעד ןוא וערילטקלָאפ ןופ

 ןיא טלעטשעגפיונוצ .רעטכיד עשיעּפָאר |
 - .עיּפַארגָאמסָאק ןופ ךוּבנרעל ַא שִיערּבעה -
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 יא ענליו ןיא רעטַאעט ןשידיי ןרָאפ
 :עּפָא ןוא סערעּפָא עקינייא טצעזעגרעב|

 . טכַאנ יד; ,"עיליל עסייוו יד, יװ ,ןטער |
 ףַארגײ ,ווָאניטנעלַאװ  ןופ --."עּביל ןופ
 - ,"תנמלא עכעליירפ} ידו ןוא "גרוּבמעסקול
 0 | ,"טסוַאפ|

 | = 1889) .רנלמ ןָאטמיײח
 עטש ןיילק ַא ,עצַאנ ןיא .ּבעג (

 .,טנגעג רענליוו ,קָאשישיײא ןּבעל עלעט
 בר ןעוועג זיא רעטָאפ ריא ואוו |

 /  *רעּבירַא יז זיא ,?מותי ַא ןּבילּבעג רָאי
 ןרָאפעג !

 2 וצ

 ,עיוועי ןייק רעטומ רעד טימ
 / ןעגנַאגעג 8 זיּב רָאי 6 ןופ ןיא יז ואוו
 / ןוא ךנּת ץנַאג טַאהעגכרוד ,רדח ןיא
 טצעזַאּב ךיז 1897 ."בקעי ןיעז טנרעלעג
 .18 וצ ,ענליװ ןיא עילימַאּפ רעד טימ
 סלַא עיזַאנמיגנעירַאמ יד טקידנעעג רָאי
 .ןיא טרידוטש רָאי 2 ןַאד ,ןרעטסקע
 ,רוטַארעטיל .עשטייד ,עיפָאסָאליפ ןרעּב

 עשיטילָאּפ ןוא עטכישעג ענײמעגלַא
 .עלעירעטַאמ ּבילוצ רעּבָא  ,עימָאנָאקע

 סָאד ןסיירר ועּביא טזומעג ןדנעטשמוא

 ,עגליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ ןוא םוידוטש
 +עגלַא ןופ סעיצקעל עטַאװירּפ ןּבעגעג

 זיּב ,עיפַארגָאנעטס ןוא םידֹומיִל עניימ |
 / לָאנעטס סלַא טעּברַאעג 1914 רעּבָאטקָא

 . ,טָארטָאטש - רענליװ

 יד ןופ רעדניק יד רַאפ םייהרעדניק

 ירא ןַאד ,ענענורטנַא ןוא ענעּבירטרַאפ
 עכעלטלעוו:שידיי עלַאמרָאנ יד ןיא רעב
 - ןירערעל 1922 טסוגװַא טניז ,ןלושסקלָאפ
 .ץיפָאס ןופ עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןיא
 טעּברַא עשיוַארעטיל יד .שטיווערוג

 .סניווטיל .א ןיא 1910 ןּבױהעגנָא ,עריא

 .+רעּביא טימ ײטפַאשנעטיװ ןוא ןעּבעלז
 - עװַאּב רעלענָאיסעפָארּפ רעד ןופ ןטכיז|
 :ַאּב-רוטלוק ןוא גנוגעװַאּב-ןעיורפ ,גנוג
 יַאדעּפ ריא טימ ןדנוּברַאפ זיא ,גנוגעוו
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 :ײטַאּב ךיז טָאה יז ,טייקיטעט רעשיגָאג
 עשידיי רַאפ עיסימָאק רעד ןיא טקיל
 :ַארעטיל:טנגוי ןוא :רעדניק ,רעכיּבנרעל

 גנודליּבסקלָאפ רַאפ טַאירַאסימָאק םייּב רוט
 ,1919 ענליוו ןיא טכַאמנטַאר רעד ןופ
 ןופ עיגעלָאק רעלענַאיצקַאדער רעד ןיא
 עקגינירגח לַאנרושזרעדניק ןטיינַאּב טעד
 לַאנרושז:טנגוי םעד ןופ ןוצ "ךעלעמייּב
 =יישרע ןייז ןופ טייצ עצנַאג יד "רבחח
 ,(1922 ילוי--1920 רעּבמעטּפעס) ןענ)

 ?גסיװרוטַאנ יירַַא טכעלטנפעראפ ואוו

 2קיטרַא עשיטסירטעלעּב ןוא עכעלטפַאש
 סָאװ ,עלעניגירָא ןוא עטצעזעגרעּביא ,ןעל

 ?נוזַאֹּב ןיא סױרַא ךיוא לייט םוצ ןענייז
 ןײלַא ךיז טכַאמח :יװ ,ךעלעכיּב ערעד
 :ידיי רעלַארטנעצ ןופ ג"פ) "עלעטרעג ַא
 ,(ענליו ןיא עיצַאזינַאגרָא;לוש רעש
 ַארעװ) י"הסיפּת רעגרוּבלסילש רעד ןיאחז
 םייח ,ןײטשנקלָאװ עלימדול ,רענגיפ
 ?ָאטָאפ עקידעּבעל ידח ,(שטיװָאקשרעג
 לַאפרעטַאװ םוצ עזייר ןיימא ,"עיפַארג
 דנַאל טניאא ,שטעמ ס ןופ --"ערַאגַאינ
 ןופ גנוקעדטנַא ידח ,"טכַאנ ןוא זייא ןופ

 ;גנַאל רעגילק רעד? ,?סולָאּפ 2 םורד
 ַא ,סטרעּבָאר סלרַאשט ןופ -- "רעיוא
 עלַא) ינרָאשט עשַאס ןופ עלחשעמ:רעדניק
 ; זי "לוש?סקלאפ עשידיי עיינ ידע ג"פ ןיא
 ?עגפיונוצ יקסמָאטסַאּב ,ש טימ ןעמַאזוצ
 ?רערעל ַא  ןופ ר"א) ךוּב:ּב"א ןַא טלעטש
 ט"א עיטַאמָאטסערכ ַא ןוא (עיסימָאק
 רַאפ ,ט 3 ןיא -- "ןעגנַאלק עקידעּבעלח
 :ָאטסערכ ַא ןוא ןרָאיגרעל 2 עטשרע יד
 .ט"א ןסַאלק ערעטלע יד רַאפ עיטַאמ
 :עטיל רַאּפ ןרעטסומ--?טרָאװ עיינ סָאדװ
 ,סַאּפע) .ט 3 ןיא -- טּפַאשנסיװרוטַאר
 ןעמַאזוצ .ט 3 ןרַאפ ,(עמַארד ןוא קיריל
 ;גַארפ טצעזעגרעּביא ןיקסמָאטסַאּב טימ
 סעידעגַארט עשיסַאלק יד ןֹופ ןטנעמ
 ןופ -- "סּועטעמָארּפ רעטדימשעג רעד

 :יטנַאװ ןוא "סוּפידיױוא גיניקי ,סָאליכסיַא

 ) 1146 ׂשכיװָאניליח -- ןָאסמייה

 עינעגיפיאפ ןוא סעלקָאּפָאס ןופ --"ענָאג
 ,ג"פ ,זרעד) סעדיּפיריוא ןופ --"סילוא ןיא
 לעניגירַא ַא .טסַאפרַאפ ,(1925 -- 1920

 .,יט 2 ןיא--"עיפַארגָאעג עשיזיפח ךוּבנרעל
 ןופ ר"א ,רָאינרעל ןט:4 ןוא ןט:3 ןרַאפ -

 ןופ -- שיטסיליטס ןוא עיסימָאקרערעל ַא
 ?עגסיוא ,1920 ,א"שיצ ג"פ) ןעזייר .ז

 =ץגרעּביא ,(סעגַאלּפױא ייר ַא ןטלַאה

 --ןעזייר .ז ןופ ר"א לייט םוצ -- טצעז
 ןטעּברַא עקידרעמוזא סיקסווָאדָאגַאי ,ּפ ,ק
 :ָאּב ,,ט 2 ןיא--"טּפַאשנסיװרוטַאנ ףיוא

 0 ,עיגָאלָאָאז ןוא קינַאט

 ( )1889--  .ָּב שטיוָאניליח
 ,רעטָאפ ןייז ואוו ,עשזמָאל ןיא ,ּבעג
 ,,רעטנַאלַאס לארשי 'ר ןופ קהבומ ךימלּת ַא
 ,הבישי:שאר ןעוועג טייצ ערעגנעל ַא זיא
 וצ טײצ ןופ ,ןשרד סלַא ךיוא טמשעג

 4 ןופ .חלושמ סלַא ןרָאפעגמורַא טייצ
 ןײרַא 10 וצ ,רדח ןיא טנרעלעג ןָא רָאי
 רעד ואו) הבישי רעװָאקַאמ רעד ןיא
 נָא יד ןעמונעגרעּביא ןַאד טָאה רעטָאפ
 ךיז ,ןיּבר רערעג םוצ ןרָאפעג ,(גנוריפ
 =ַאכָאס םייּב הארוה:רתיה וצ טיירגעג
 ידנַא ,א עלעמהרבא 'ר ןואג רעוועשט
 .םידומיל עכעלטלעוו וצ ןעמונעג ךיז ןַאד
 ןופ תופידר עכעלקערש יד ּבילוצ ןוא
 קעװַא 1905 םייה רעמורפ שיטַאנַאפ רעד
 2קע ְןַא ןרָאװעג ואוו ,קָאטסילַאיּב ןייק
 ַשקייטּפַא ףיוא קידנטיירג ךיז ,ןרעטס

 עסיוועג ַא ,עשרַאװ ןיא 1910 טניז ,רעל

 לַאד ןֹופ טפעשעג ַא ןיא טעּבוַאעג טייצ

 רעטעּברַאטימ סלַא ןײרַא 1912 ,טיהנעמ
 ?םייס טכעלטנפערַאפ ואוו ,"טנעמָאמ; ןיא
 ,ןעלקיטרַא עשיטסילַאנױושז ,ןטכירַאּב
 ןב ,םדא:ןּב פ"א ךיוא לג"דא ךעלדליּב

 ךיוא רעטעּבױַאטימ  ,חצ:ןּב  ,יליח ,ןויצ |
 רעגרעבמעל ןוא "טייצצ רענליוו ןופ
 ,ץטַאלּבגָאטװ
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 טָאה (19 .. -- 184 ..) ןחדב ןנח
 ,טנגעג רענליוו ,ןָאגרָאמס ןיא טּבעלעג
 ַא ךיוא ןעוועג ןחדּב ץוחַא זיא רע ואוו
 תעשּב ,ןוא ןזח םייּב ררושמ ַא ,רעמזעלק
 יו ,תוחמש ןײק ןעװעג טינ ןענייזס
 ךיוא ךיז ,הריפס ןופ געט יד ןיא לשמל
 םינּפ ןפיוא ,ייחעטסוש טימ ןעמונרַאפ

 ,קידמשוגמ רעײז ןעזעגסיוא רע טָאה |
 לָאמַא אמתסמ ,ןשילרעטסױא ןַא טימ
 ןַא טימ ןוא רעיא םענעריורפעגּפָא

 ןבעגעגסױרַא טָאה רע ,ןענירעד לגניריוא
 עשינחדּב ענייז ןופ ןעגנולמַאז עקינייא

 ..ןעידָאלעמ ,.הרמז ואשח :יװ ,ןעמַצרג |
 טלעג עטּבילּב איד ןופ דיל (א ,,,רעדיל
 | ןופ דיל (3 .טלעװ עטקירדיג איד טימ

 ,ענליוו) "(םעריש ןעגָאז) טעקיצנָאז איד
 ;(16 זיז ,1877 ,ןעגיוּבנעלענעצַאק .ה ,א
 אהמשג ענייר יד רעדָא דמחנ רישח
 המשנ יד יװ דיל יד ,,,עדערָאפ איד (א

 ;(44 ז"ז ,1877) "ךאלמ םעד טימ טענעט

 םוצ .,רעדיל עיינ איירד ,הודח יריׂשי
 ףעד טימ (א :ןעידַאלעמ טימ ןעגניז
 ,טלעוו רעשלַאפ רעד ןופ (ּב ,םיוּב ליפע
 ַא ןיא קינזױלק ַא ּפָא טרַאנ ןעמ יװ

 ,1874 ,ץעזרָאװד ללה ,ענליוו) "ךודיש
 - ,(32 זיז

 41 ,המישר ,רעניוװ ,ש

 --1892 בא 3"י) רעד ,דיסח
 ,םימואּת דוד ןופ םינַאדוװעסּפ (

 רעבושח ַא ןיא ,ןלױּפ ,קסוטלוּפ ןיא ,בעג |
 עג רָאי 13 זיּב .החפשמ רעשידיסח
 ךיז ךָאנרעד ,תופסוּת טימ ארמג טנרעל
 רעשיערבעה רעד טימ טריסערעטניארַאפ
 ,ךנּת ןעגרעל וצ ןּביױהעגנָא ,רוטַארעטיל

 רעשיעפָארײא רעד טימ טנעקַאּב ךיז
 ןופ גנוקריו רעד רעטנוא ,רוטַארעטיל

 טָאה רע סָאװ ,תוישעמ עשידיסח יד
 ןתודועס-שלש יד יײּב טרעהעגנָא ךיז
 ךיז ,זיוחנרעטלע ןיא סהּכלמ:הוולמ .ןוא
 טימ ןּבעגעגּפָא טייצ עסיוועג ַא ךיוא

 1048 ץפח --- דיסח -- ןנח

 .טימ טריטויּבעד טָאה ,םירפס עשיריסח
 =רעטַאעטז רעד ןיא "סעװטַארט דליּב ַא !

 וצ טייצ ןופ ךָאנרעד ,1908 ,"טלעוו
 ענעדיײשרַאפ ןיא טקורדעג ךיז טייצ
 ןיא ןעגנוטייצ ןוא רעטעלּב:בוט=םוי
 ילױּפ רעדע :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב
 ןיא יַאזָארּפ ןיא ַאמעָאּפ -- יּבר רעש
 לָאז סָאװ ,עיֿפַארגָאטרָא רעשיטענָאֿפ
 טקעלַאיד ןשידיי:שיליוּפ םעד ןּבעגרעּביא
 (64 ז"ז ,1921 ,עשרַאװ ,"סנעגייאע ג"פ)
 ?ולייצרעד ןוא רעדליּב גנולמַאז ַא ןֹוא
 ג"פ) "ןעלמיה עליטש רעטנואע ט"א ןעג
 / 1921,  ,עשרַאװ ,ןײטשּפע:ןיװעל רעדירּב
 | | ,(122 ז"ז

 --- 1885 םורַא) וחילא ץפח
 ?חוס ַא ןיא ,(?) עגיר ןיא .ּבעג (

 עשידייַא ןעמוקַאּב ,עילימַאפ רעשיר
 :לַאער יד טכװַאּב רע טָאה ,גנויצרעד
 םוקינכעטילַאּפ סָאד טקידנעעג ןוא לוש
 ןענַאטשעגוצ טנעדוטס סלַא ,עגיר ןיא
 רעטשרע רעד תעשּב ןוא ?דנוּבז םוצ
 ןיא קיטעט ןעוועג עיצולָאװער רעשיסור
 :לַאּב םעד ןופ גנוגעווַאּב סטייהיירפ רעד
 טקידנעעג רע טָאה רעטעּפש ,טנַאק ןשיט
 רעװקסָאמ ןופ טעטלוקַאּפ ןשידירוי םעד
 ברע ךָאנ זיא רע ואוו ,טעטיסרעווינוא
 ?טַאװירּפ ןעוועג עיצולָאװער-ץרעמ רעד
 1918 םורַא ,טכער ןליוויצ רַאפ טנעצָאד
 ענִיַארקוא ןייק ןרָאפעגרעּבירַא רע זיא
 ןטױר ןופ רעציזרָאפ ןעוועג זיא ןוא
 =נטַאר רעד תעשּב טָאה) וועיק ןיא ץיירק
 .--1919 דנַאלסורסײװ ןוא עטיל ןיא טכַאמ

 רענייא ןעוועג ,(ענליוו טכוזַאּב ךיוא +
 יד ןעלמַאו וצ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ

 .ןעמָארגָאּפ עשידיי יד ןופ ןלַאירעטַאמ
 ּבײהנָא זיא ןֹוא 1919 עניַארקוא ןיא
 ןייק ןאד ןוא ןילרעּב ןייק קעװַא 0
 יד ןופ לײט ַא טָאה רע ואוו ,עקירעמַא

 ןיא טצינעגסיוא ןלַאירעטַאמ עקיזָאד
 ' --1919 עטכישעג םָארגָאּפז טעּברַא ןייז
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 זיולּב סיֹורַא זיא'ס רעכלעוו ןופ .,,'0
 ןיא הטיחש עשיניַארקוא ידא 1 .ּב רעד
 ןופ עטימָאק לענַאשיײקוידעח ג"פ) "19
 ;285 ז"ז ,1921 י"נ ,"גניר רעטײּברַא
 ךיוא טָאה ,(שילגנע ןיא ךיוא עּבלעזסָאד
 ןוא עלַאיצָאס ףיוא ןעלקיטרַא ןבירשעג

 ?טייצ ענעדיײשרַאפ ןיא ןעמעט עשיטילַאּפ
 םעד) "דניירפ םעד/ ןיא א"צ ,ןטפירש
 - --1921 ,("גניר?רעטעּברַאװ םעד ןופ ןַאגרָא
 ןעמוקעגקירוצ רע זיא רעטעּפשש ,4
 :עג טייצ עסיוועג ַא ןוא עקירעמַא ןופ
 ןשינכעט = ךעלטפַאשנסיװ ןיא טעּברַא
 =ערטרַאפ רעשיטעוואס רעד ןופ ַארויּב

 ,ןילרעּב ןיא גנוט

 --1896 ופ/ש) הּכלמ ןַאמווט-ץּפח
 לפרעד ןיילק ַא ןיא = )

 ךורּב ,רעטָאפ ריא ואוו ,ןילָאװ ,עשטייכ
 רעקינדעלעװ םעד ןופ בורק ַא ,ץפח
 ַא ןטלַאהעג טָאה ,בוד:לארשי 'ר קידצ
 יב ןעמוקַאּב גנויצרעד עשידיי .עיסיעסָאּפ
 ןיא--גנודליּב ענײמעגלַא ,רערעל עטַאוװירּפ
 ןרַאפעגקעװַא 1910 ,לושלטימ רעשיסור ַא
 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,עקירעמַא ןייק

 א/גזזמ לַאנרושז ןשיטסיכרַאנַא ןשילגנע
 :ייצרעד טכעלטנפערַאפ ,(1914 ,ָאגַאקיש)}
 :מיטסקלָאפ לייט םוצ ,רעדיל ןוא ןעננֹול
 םעד/ ןיא ,עשיטסירָאמוה ןוא עכעל
 :גיק ןוא ןעגנולייצרעד:רעדניק ,"דניירפ
 ןופ ר"א "טייצ רעד; ןיא ךעלהשעמ:רעד
 :עגסױרַא ,"דנַאל:רעדניקח ןיא ,יקסגיּפ דוד
 :רעדניקא ןוא ,גניר:רעטעּברַא ןופ ןּבעג
 1924 זיִּב ,רעגינ ,ש ןופ ר"א "לַאנרושז
 ,יקָאוװלימ ןיא ןירערעל עשידיי ַא ןעוועג
 ,ןיסנַאקסיװ טַאטש

 (ןַאמײה) םייח = םהרבא ּפ"לרח
 ןיא .םעג (1916 /1/--1862 'ולסּכ 'א)
 ,טנגעג רעקלַאוװּוס ,ץעניטסיוװ
 ןײק ןרעטלע יד טימ ןרָאפעגרעּבירַא
 םיא טָאה רעטָאפ ןייז ואוו ,לָאּפמַאירַאמ

 ׁש"ַרָח -- ּפ"לרח --- ןאמזוטיץפח -- ץפח

 ,שטייד ןוא שיערּבעה טנעלעג

 טצעזעגרעּביא

 - רָאי 6 וצ
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 ןזעועג ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיוא
 ןיא הרוּת:דומלּת רעד ןופ רעטלַאװרַאפ
 ןיא רערעל .ןזעװעג 1902 טניז ,זוקַאריס
 ןיא הרוּת:דומלּת רעײװדָארּב?טסיא רעד
 ןעלקיטרַא ןוא םירוּפיס טקורדעג ,י"נ

 "תורפסה רצואק ,ן"רּת ,"הריפצה ןיא
 עשיערּבעה רענַאקירעמַא יד ןיא ןוא
 םרָאפכוּב ןיא ןּבעגעגסױרַא ,ןטפירשטייצ
 ,(1898 ,ָאגַאקיש) "ןשבּכ ריעה תונורכזמ
 שידיי ןיא ,וו"זַאא (1902) "רצאה תיּבַװ

 זיא סָאװ ,ךנּת ץנַאג
 :לַאניגירַא םעד טימ ןעמַאזוצ סיֹורַא
 =ילֹּבֲאּפ ֹורֹּביה/ ןיא 1912 ןיא טסקעט
 ?הסּפ לש הדגהח ךיוא ,י"נ ,".ָאק גניש
 ןַאהרַאפ) שידיי ןיא ןעגנוקרעמנָא טימ
 ?רעּביא רעשילגנע טימ חדגה ַא ענייז ךיוא
 | .,(גגוצעז

 ,52 .ז ,אקירמאּב לארשי ימכח

 (70 25/ש1-- 1566 ) בקעי ׁש"ַרָח |

 ןיא לושרעניּבַאר יד טקידנעעג 'טָאה

 ענייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ,רימָאטישז
 ןעמַאוצ ,ּפָאק ןפרַאש ןוא ןטייקיעפ
 םהרבא ,רענװָאק ירוא "עגנוי יד טימ
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,דנַא .א יבּכרה
 -רעקי60 יד ןטימגיא זיא סָאװ ,קימעלַאּפ
 ףעשיערּבעה רעד ןיא ןעגנַאגעגנָא ןרָאי
 ןופ רעײטשרָאפ יד ןגעק רוטַארעטיל
 ' רעלעשטפירש : הלּכשה רוד ןטלַא םעד|
 :עג טָאה ,שארּב רעּבָאלטָאג .ב ,א טימ
 ןופ ןעגנולייצרעד ןוא ןעלקיטרַא ןּבירש
 לוקח ןוא "ץילמהל ןיא ןבעל ןשידיי

 ןיא ןּברָאטשעג .ח פ"א ךיוא ,"רשבמ

 רײנ םעד ןופ טנעדוטס סלַא סעדָא
 -  ,טעטיסרעווינוא ןשיס

 ,"קינ'ובילכ רעניילק רעד, ,רעדניבכוּב .י .א

 *טָאג .ב .א, :ןיקרירפ .א }325 ,ז ,1886 ,עשראו

 ,"רשבמ לוקא ;299 .ז ,"עכָאּפע ןַײז ןוא רעּבָאל

0 . 213, 
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 -- 1841 םורַא אביקע .למשח|
 .ןוז סלַא טשערַאקוּב ןיא .בעג (18..,
 .ןיא רוגיפ עקיטנעקַא ,רעזעלג ַא  ןופ -
 ןיא טשערַאקוּב ןופ ןּבעל ןשידיי םעד

 . ןעוועג רע זיא ,ןרָאי רעק-80 ןוא רעק-70 יד
 רעשיערּבעה 'רעד ןופ רעלטימרַאפ רעד
 טָאה ,עינעמור ןיא רוטַארעטיל:הלּכשה
 ,"דיגמהח ןופ רוטנעגַא:טּפיוה יד טַאהעג

 םייח = לארשי (בויבט) ווָאיװַאמ |
 ,עיורד ןיא ,ּבעג (1921 ולסּכ א"ב --1858)
 ילֹע עכעלגעמרַאפ ייּב ,טנגעג רענליוו
 ןייק ןרָאפעגרעּבירַא ןענייז עכלעװ ,ןרעט
 / ייװצ ןעוועג טלַא זיא רע ןעװ ,עגיר
 . טעמּכ טכַארּברַאפ רע טָאה טרָאד ןוא ,רָאי
 סָאװ ,ןרָאי יד ץוחַא/ .,ןבעל ץנַאג ןייז
  דמערפ רעד ןיא טלגָאװרַאפ ןעוועג זיא רע

 - עטוגַא ןעמוקַאּב טָאה ,רעטלע רעד ףיוא
 :ירּפ ייּב גנודליב ענײמעגלַא ןוא עשידיי
 - :עמָארּפ יד ייּב טנרעלעג ,רערעל עטַאװ
 ,סלדנַאה םוקינכעטילָאּפ רעגיח ןופ ןרָאס
 ,טַאהעג הנותח רָאי 18 וצ ,ןטפַאשנסיוו
 .,טגעג ךיז םורַא ןכָאװ עכעלטע ןיא רעּבָא

 :סלדנַאה ַא ןיא רעטלַאהכוּב א ןעוועג זיא =
 :לעפ ַא טקורדעגּפָא ןַאד .רָאי 30 זיּב זיוה =

 ןכיגניא ןיא ןוא ?ץילמהח ןיא ןָאטעי
 עשיערּבעה יד ןשיװצ ןרָאװעג טנַאקַאּב |

 "בעה עטסעּב יד ןופ רענייא סלַא רעזעלי
 ךיז טָאה סָאװ ,ןטסינָאטעילעפ עשִיער
 :וװטליּפש ןקיציװ םעד טימ טנכייצעגסיוא
 רעכייר-שירעדנעוושרַאפ ןוא ןָאט ןקיד

 ביק ענייז רַאפ קידנעניפעג טינ ,ךַארּפש

 עיטַאמָאטסערכ ןייז טסַאפרַאפ רע טָאה |

 ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,"םידליה ןדעװ|
 :בעה יד ןופ עטכישעג רעד ןיא עכַאּפע
 ןאד ,רעכיבנרעל עשיער

 ,ליּפשמ רעד

 ידי ךיוא |

 ,"ןמזהא ןופ-

 ַא טעדניוגעג
 ,"רבחה? רעדניק

 ,םישדח 3 זיולּב טריטסיסקע
 א .ןגעמרַאפ לסיּב ץנַאג ס--ט קידנעג
 ,טסיערּבעה רעטסקע ןוא רענעסיּברַאפ-

 / ןעמענוצרעּביא טּבױלרעד ךיז טָאה סָאװ !

 ןּבעגעגסױרַא

 3122 ר יי יי וואט --- למשח

  פָאק ןּבירשעג ןײלַא ,"רחשהז ,"ירבעה |
 *יצ עשיערּבעה יד ןיא ןצנעדנָאּפסער
 ,לשמל) ירשבמ לוקח ןיא ךיוא ןוא ןעגנוט-
 . טשערַאקוּב ןיא זיוה ןייז ,(18 'ז ,1870|

 =י ןוא ,םימכחל דעװ תיּב ַא ןעוועג זיא
 .ֵאקֹוּב טכוזַאּב טָאה  סָאװ

 ס--ת ןופ ןסינעג טוומעג טָאה ,טשער

 . | ,טפַאשדנײרּפטסַאג

 ,"םידליה?הרומע רעכיּבנרעל
 ,וו"זַאא "תורפסה רחבמץ ,"ןונגסח הרומץ
 רעכיּב עקיזַאד יד ןופ גלָאפױע רעד
 'םעד ןוָאלרַאפ וצ ןגױאוװַאּב םיא טָאה
 . וצ ןצנַאגניא ךיז ןּבעגרעּביא ןוא רחסמ
 , ןייק ןעמוקעג רע זיא 1905 .,רוטַארעטיל
  ףעטעּברַאטימ רעקידנעטש סלַא ענליוו

 יד ןּבירשעג טָאה רע ואוו
 / ןכעלטנכעװ םעד ,ןעלקיטרַא עשיטילַאּפ

 / ,,דנַא .א ?ןינעל ןינעמק ט"א ןָאטעילעפ
 ךיוא ענליוו ןיא . ,ןַאמרעײפ פ"א ךיוא

 רַאפ גנוטייצ עכעלגעט
 =עגסױרַא טָאה עכלעוו

 עשירַארעטיל ןיא תודגנתה עסיורג ַא ןפור
 / טָאה יז ןוא ןזײרק עשיגַאגַאדעּפ ןוא

 שבע רּבמוא

  .תא יּתפנט אֹל םלועלא ןטנַאנרַאפ ןטימ
 פ"א ךָאד רע טָאה ,"ןוגרזּב יטע
 ןיא ןענָאטעילעּפ עכעלטנכעו ןּבירשעג
 ?עגקירוצ ךיז ,1906 "טייצא רענליוו רעד

 .המחלמ ּבײהנָא ,עגיר ןייק 1908 טרעק
 .,טָאטש עשימייה ןייז ןוָאלרַאפ טזומעג

 רע ואוו ,עװקסָאמ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא
 .ג"פ:לּביטש ןרַאפ טצעזעגרעּביא טָאה
 ,ןעווט קרַאמ ,דלייאוא ןופ קרעװ עקינייא-



 !ןוז .
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 םעדכָאנ .,שיערגעה ףיוא סנעקיד

 - ימלַאט -- ןישטלָאט -- וָאיװַאט

 .יװ
 .ןייז ןסָאשרעד ןּבָאה סעקיװעשלָאּב יד

 .,צרַאמַאס ןייק קעװַא רע זיא

 ,ןּברָאטשעג ןכיגניא זיא
 ךיז ןרעקוצקירוצ ןעגנולעג םיא זיא ימ
 ןופ ןּברַאטשעג זיא רע ואװ ,עגיר ןייק
 עשיגָאלָאליפ ענייז ןופ -- ,קַאלשצרַאה ַא
 ןיא טלמַאזעג ןענייז עכלעוו ,ןטעּברַא
 תצובק ,בויבט .ח ,י יבתּכז דנַאּב ןײא
 אובמ םע ,ןושלו תורפס ינינעּב םירקחמ !

 ג"פ) "רּבחמה לש וּכרעו ויתודלוּת לע

 ןּבָאה ,(346 ז"ז ,ג"פרּת ,ןילרעּב ,"הירומ,
 :ָאליפ רעשידי רעד ראפ סערעטניאא
 תודוסיה, ,"םימגתּפהו םילשמה לע : עיגָאל
 טקורדעג טשרעוצ) ?ןוגראיזב םירבעה
 ַא טימ (ד"סרּת ,111 ,"ןמזה, ּב"מז ןיא
 רעד ןיא ןעמזיערּבעה ןופ ךוּברעטרעװ
 תודוסיהח ,(278--231 ז"ז) ךַארּפש רעשידיי

 טקורדעג טשרעוצ) "ןוגראיזּב .םייבאלסה
 תומש, ךיוא יװ ,(ד"ערּת ,"חלשה? ןיא
 ?טפַאשנסיוו רעשּביה רעד רעּבָא ,"םידוהיה
 טרעוו ןטעּברַא עקיזָאד יד ןופ טרעוו רעכנל
 .?נכעטשסױרַא טלוּב וצ רעד ןופ טרעטשעג
 יד ןקירעדינרעד ֹוצ ץנעדנעט רעקיד
 ,יצַאנ ריא ןגערפּפָא ןוא ךַארּפש עשידיי

 ץנעדנעט עקיזָאד יד .גנוטיײדַאּב עלַאנָא |
 רעד ןיא ןזיװעגסױרַא ךױא רע טָאה|
 ןטריטקַאדער םיא ןופ םעד וצ המדקה
 :תידוהי תפשח ןאמלוש רזעלא ןופ קרעוו
 וּתעשּב טָאה'ס סָאװ ,"התורפסו תיזנּכשא
 ַאזַא ןגעק .ךעלקיטרַא עפרַאש ןפורעגסורַא
 חנ ןופ רָאטקַאדער ַא דצמ טײקיױזָאלטקַאט
 ,דנַא ,א גרעּבניצ ,י ,יקצולירּפ

 -- 1895 תבט יכ) הׂשמ ןישטלָאמ
 ,וערַאקַאמ ןיא .בעג (

 =נרעשט ןיא ןגיוצרעד .,ּבוג רעוועיק
 ןַאד ,רדח ןיא רָאי 13 זיּב ;ןילָאװ ,וָאכ
 ;בעה ,ארמג טנרעלעג םיײה רעד ןיא
 טכעלטנפערַאּפ 1913 .,שיסור ןוא שיער

 / וצ
 . םעדיא רעד ךיוא רעּבָא ,םעדייא ןייז

 סיורג טימ ןוא

 ,"טַאלּבעגַאט .רעזדָאלװ

 ,י"טלעוו רעשיד
 =קנַארפ ןיא ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןופ |
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 ןיא ?"רעשַאנ רעדײ עציקס עטשרע יד
 ןייק קעװַא 4

 ןיא ןעגנולייצרעד טקורדעג ,עקירעמַא
 ,?ךַאװו ידח ,"גָאטײ רעקרָאי-וינ םעד

 =ַאטװ ,"קלָאפ עשידיא סָאדח ,".ש .א .ּפז
 ןךוא "רערהיפא ,"טייהרַאװש ,"טַאלּבעג
 +יאװ רעיפלעדַאליפ רעד ןיא טּפיוהרעד

 טַאדלָאס 1918-+7

 =ץג ,ָאגַאקיש ןייק ןעמוקעגקירוצ ,ךייר
 =ידיאז ןיא סעיזנעצער-רעטַאעז ןּבירש
 ,דלעפניטניוו .ַא פ"א "דרָאקער ןעש
 ןופ רעעזפיוא רעשירַארעטיל 1919 טניז
 ,"סטרעוורָאפ,א ןופ ןּבַאגסױא:ץניװָארּפ יד
 ןופ טפירשטַאנָאמ רעד ןיא טקילײטַאּב
 ."םענייניא; רעטכיד עגנוי +עגַאקיש יד

 ( =1803 טבש) .ל ימלַאט
 :ָאנימלַאט רעזייל ןופ םינָאדװעסּפ
 :ָארּבמָאד ,ץיוװָאנסָאס ןיא .ּבעג יקציוו
 :ידיי עטוג ַא ןעמוקַאּב ,ןליוּפ ,טנגעג רעוו
 , שרָא יד טכוזַאּב רע טָאה ,גנויצרעד עש
 רעשיסור רעד תעשּב .,לושל:ער עקיט
 רעד וצ ןענַאטשעגוצ גנוגעװַאּב?סטייהיירפ
 ,גנוגעווַאּב רעשיטסילַאיצָאס 5 שיטסינויצ
 ןייק ןרעטלע יד טימ קעװַא 1912 םורַא
 ףעשילגנע ַא ןיא טעּברַאעגטימ ,עקירעמַא
 טַאטש ןופ טָאטש-ץניוװָארּפ ַא ןיא גנוטייצ
 =קעס ןעוועג ,י"נ ןיא ,רעטעּפש .,ָאײהָא
 םעד ןופ עיצקַאדער רעד ןופ רַאטער
 ;רושז ןשיטסילַאירָאטירעט:שיטסילַאיצָאט
 רעד ךָאנ ,1916 ,"טרָאװ רעזנואפ לַאנ
 ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעג 'עיצולָאװער:ץרעמ
 =יצ רעכעלגעט רעד ןיא טעּברַאעגטימ)

 :עיק רעד--"עטקינײארַאפװ יד ןופ גנוט
  צלַא טכַאמעגכרוד ,"טייצ רעיינח רעוו
 יז ןיִּב "עטקינייאר:;פח יד ןופ םילוגליג
 1920 ,ּפ"קר רעד טימ גנוסיגפיונוצ רע
 ?קֵאדער ,עקירעמַא ןיק קעװַא רעדיוו
 ?סױרַא ,זיוּבפיוא, טפירשטַאנָאמ יד טריט
 רעד ךרוד 1923--1922 י"נ ןיא ןּבעגעג

(37) 
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 י.י ןופ טפַאשרעייטשרָאפ רענַאקירעמַא

 :ַאק ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידיי ןשידנעלסור

 .ופ ענעטילעגצ יד ןפלעה וצ טעטימ
 ליצ ןטימ -- ("סָאקזעגדִייװ) ןעמָארגָאּפ

 .ןרעלקוצפיוא ןוא ןטקַאּפ יד ןעלניפטוצּפא |
 .רעלערוטלוק רעד .ןופ ןעמעלּבַארּפ י

 ?ספליה ןוא:יוּבפיוא * רעכעלטּפַאשטריוװ ןוא

 ."ןקילּבוּפער עשיטעוװָאס יד ןיא טעּברַא !
 =ירפ/ רעד ןופ רעטעּברַאטימ ַא סנטצעל

 ?רוטלוק ףיוא טּפױהרעד טּביײרש ,"טייה

 ,סעמעט עשירַארעטיל ןוא עכעלטפַאשלעזעג

 עשידיי 515 ןופ המישר ַא טלעטשעגפיונוצ

 סיֹורַא ןענייז סָאװ ,ןרושָארּב ןוא רעכיּב

 עיצולָאװער רעד תעשּב דנַאלסור ןיא = |

 ,1923 ;3 ,2 ,"יוּבפיואק ןיא ;22--1917) -

 - סדלייאוא רַאקסָא טצעזעגרעּביא ,0

 ?קעטָאילּביּב:לוש) "זיר רעטכעלש רעדץ

 1919 ,"ג"פ רעוועיקז ןופ

 -- 1866) סירָאּב יקסװעשַאמָאט

 ,ּבֹוג רעוועיק ,עילָאּפָאטַאלז ןיא .ּבעג

 עשילַאקיזומ ןייז ןּבײהעגנָא רָאי 5 וצ

 .רעקנימַאק םעד ,ןדייז ןייז ייּב ערעירַאק
 11 וצ ,ןזח:טָאטש
 ' סָאד טזָאלרַאפ רָאי
 .קעװַא ,זיוהנרעטלע
 ,װעשטידרַאּב ןייק
 א ןעוועג ואוו

 / ײַאּב םייּב ררושמ
 . ןסינ ןוח ןטמירי
 יד ןָאנ .רעזלעּב
 טָאה  ןעמָארגָאּפ

 םעװ ןופ דילגטימ סלַא ,ט חסּפ ,רעטָאפ ןַייז

 ?ימַאּפ רעד טימ טרעדנַאװעגסױא .,,"םלוע -

 טײצ עטשרע יד ,קרָאײװינ ןייק עיל

 ?ּבַאפנסָאריּפַאּפ ַא ןיא טעּברַאעג .ט טָאה -

 זיא קירּבַאפ רעקיזָאד רעד ןיא ןוא ,קיר

 .םעד רַאפ דנורג רעד .רָאװעג טגײלעג

 רעד טימ עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי

 ,?ַאינודלָאקי סנעדַאפדלָאג ןופ גנוריפפיוא -|

 קחוד ּבילוצ ,1882 טסוגװַא רעדָא ילוי

 יקסװעשַאמָאט - = ימלאט |

 ,י"נ ןיא טצעז
 םעד ןופ רעמיטנגַײא ןעוועג |

 *עג טמירַאּב ךיז ןוא "רעטַאעט סלּפיּפז !

 ,לךיי עטסעּב יד ןופ רענייא סלַא טכַאמ|
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 - תליחתכל ,ט .טָאה לַאנָאסרעפ- :ןעיורפ ןיא

 - רעטָאפ ןייז ךיוא) .ןלָארנעױרפ טליּפשעג

 - תוכייש ַא טַאהעג טייצ רענעי ןיא טָאָה

 - טסַאפרַאפ וליפא טָאה ןוא רעטַאעט םוצ

 ,"עיציויוקניא ידח יװ ,קיטשרעטַאעט

 זיא רעטעּפש .("דלישטָאר עיפַארגָאיּב ידאי

 ןעוועג ןרָאא עקינייא ןופ ךשמ ןיא יט

 ןיא רעטַאעט ןשידיי ַא ןופ רָאטקעריד

 :ַאּב ךיז 1892 ,(? עיפלעדַאליפ) ָאגַאקיש

 גנַאלנרָאי זיא רע ואוו
 | ןשידיי

 רעסַאפרַאפ סלַא רעּבָא ,רעליּפשיוש עש

 ' םלַא ןדָאּב םעד ןריולרַאפ ןטעיּפדנוש ןופ .
 רעד ןיא ןטערטעגפיוא ןוא רעלטסניק

 רעטסַאּפעגוצ קַאמשעג .ןקירעדינ ןרַאפ

 ענייז ןופ ,עמַארדָאלעמ ןוא עטערעּפָא

 םוצ עלַא ןרעהעג סָאװ ,קיטשרעטַאעט

 *דנוש ןשידיינ :שינַאקירעמַא ןכעלנייוועג

 .רעלוּפָאּפ סרעדנוזַאּב זיא ,רַאוטרעּפער

 רעקידנעייטש קירעדיג רעד ףיוא ןעוועג

 =ניפ סָאדװ עטערעּפָא 'ןייז עניּב רעשידיי

 עשרַאװ ןיא ןבעגעגסױרַא) "דיי עלעט

 = ןקידלַאװעג ַא טימ זיא סָאװ ,(1

 :עט ןשידיי םעד ןיא ןעגנַאגעג גלָאפרע

 =ײז ןופ ,טלעװ רעצנַאג רעד ןופ רעטַא

 טנכײצרַאֿפ קיטשרעטַאעט ערעדנַא ענ

 םד תלילעח :המישר ןייז ןיא ןירָאג .ב
 טכַאנַאװ ,(1887) "לארשי ןּב םחנמ רעדָא

 יקילגמוא סָאד רעדָא טירטס רעקילּב ןיא

 דרַאשטיר גינעקז ,(1893) "ןעכדעמ עכעל

 רעצרַאװש רעדח ,(1894) "רעטירד רעד

 .רעשידיי רעדז ,(1901) "קישטנַאמרעגנוי

 רעגרעּבמעל ידש ,(1905) ײלדוד יקנעי

 :סקלָאפ) "ןרעטש רעיינ רעד רעדָא דיומ -

 .?ַארד) "דגיק סעמַאמ רעדײ ,(1907 ,קיטש

 "ןירענַאקירעמַא ענייש ידח ,(1908 ,עמ

 ןוא גנימייטח סריּפסקעש ןופ טריטּפָאדַא)

 "רעדרָאּב רעקרָאי = וינ ידח ,("וירש ידו
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 "דמושמ רעדח .,(1910 ,עמַארד:עידעמָאק}
 רעדח ,(ךַאּביײר ןַאמרעה ןוֿפ טריטּפָאדַא)

 :ספרָאד סָאדא ,(עטערעּפָא) ייִדיי רעשיליופ |
 ידי ,(עטערעּפָא עטעּברַאַאּב)  ?לדיימ
 .נוא רעד .רעדָא קלָאפ ןיימ ןופ .המשנ
 ;1911 ,עטערעּפָא) "רעגניז רעשירַאג

 :נָאלּברַאפ סָאדח ,(קורד ןיא ךיוא סױרַא |
 ,ערעּפַא "עלעפעש עטעשוד

 "הנבותח עשיליוּפ יד ,(1914 עמַארדס
 רעדָא קילג עלעקיטש ַאז ,(עטערעּפָא)
 ,(1915 עטערעּפָא) "רוחב רעקידלזמ רעד
 ,(1915 ,עטערעּפָא "עלהרוּת סָאד
 - ,עטערעּפָא) "עלעדיפ ענעכָארּבעצ סָאדח |
 .,(1917 ,עטערעּפָא) "בוט לזמז ,(1916

 רעד ןיא ּבייוו ןיימ, ,(1918) "יעטנזח יד;ק

 =לךיי עקיטסול ידח .,יֵ!ַארוה ,ירטנוָאק

 ,(1919) "שלעדיל עטלַא סָאדא ,"ךעל

 רעדח ,(1920) ילטעטש עשילַאקיזומ סָאדח
 ןוא טנזיוטש ,(1922) "םעדָאפ רענעדלָאג
 ,דנַא .א ?עינווק ענירגע ,"טכַאנ ןייא
 :טח ןיא) "ןגָאלַאידח ןּבירשעג ךיוא טָאה
 |/ ןוא תונורכז ,(05--1903 "לַאנרושז רעטַא
 ,ץ"סטרעוורַאפח ןיא רעטַאעט ןופ ןעלקיטרַא

 ַא ןּבעגעגסױרַא ,דנא .א ?טייהראווז

 - ?םוּב ןיא ,"ענהיּב עשידיא, יד לַאגרושז
 .1918(5) יעטכישעגסנעּבעל ןיימח . : טרָאפ

 טרילָארטסַאג רע טָאה המחלמ רעד רַאפ

 ,עשרַאװ ןיא ךיוא ןוא עּפָאריא ןיא

 - ןופ טָארקנַאּב םעד ּבילוצ רע זיא 3

  גָאּפש ,ןָאזעס ַא טליּפשעג טָאה רע ואוו
 :טנפערַאפ ,י"נ ןייק ןעמוקעגקירוצ רעטי
 עגיטנעגרַא ןופ ןקורדנייא ענייז טכעל
 :עגפיוא ךיוא סנטצעל ,"סטרעוװרָאפח ןיא-
 :ַאעט:ליװעדָאװ ןשילגנע ַא ןיא ןטערט
 י.ָאְק גנישילּבָאּפ ורּביהְל ןיא  ,רעט
 יד/ ט"א גנולמַאז ַא ס--ט סױרַא זיא
 עלַאה טלַאהטנַא סָאװ -- ?ּבייוו עטייווצ

. 

 - לקסניסמָאט ---יקסװעשַאמָאט
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 ,עמַארדָאלעמ רעקיזָאד רעד ןופ רעדיל
 ,"דוי עלעטניּפ סָאדז ךיוא יוו

 ידו ב"מז ןיא ,טרעפפייז ,מ 1140 ,81| ,ןה

 יימ 1158--156 ז"ז ,1/ ןירָאג ;"?ענהיּב עשידיא

 ,ןירּבָאק .ל 9 ,ז ,א"ּפרּת .טַאלּב .תוּכוס ,סעקינ

 0 ,224---23 זיז , ,"ןעגנורעניארע?

 | יקסניסמָאמ = ( = --ע99 .ש
 .,יּבוג רעקסּבעטיװ ,שזעּבעס ןיא .ּבעג
 :ַאק ןעמערָא ןַא ןופ עילימַאפ רעד ןיא

 ןיא לײטנָא ןַא  ןעמונעג
 רערעלסקלָאפ רעשיניורק סלַא ,ידנוּבח
 רעשידיי רעד טימ טריסערעטניא ךיז

 ךירנעג ,ס ּפ"א טכעלטנפערַאפ ןוא לוש -

 ,ש 1915,  ,"טלעוו רעשידיי רעדע ןיא

 קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ לקיטרַא ןַא |
 וו ,רערעלסקלָאּפ ןשידי .םעד ןופ
 ךָאנ ,88014:64 (?חס ןיא ןעלקיטרַא ךיוא

 ןיא רעּבירַא עיצולָאװעררעּבָאטקָא רעד
 לײטנָא ןטנעָאנ ַא ןעמונעג ,ּפ"קר רעד
 .ָאמ ןיא טַאירַאסימָאק ןשידיי םעד ןיא
 טַאלּבנכָאװ סָאד טריטקאדער ,עווקס
 רעד תעשּב ,?גנודליּב ןוא רוטלוקח
 :ַאטשעג 1919 ענליוו ןיא טּפַאשרעהנטַאר
 גנולײטּפָא רעשידיי רעד ןופ שארּב ןענ
 :ליּב רַאפ טַאירַאסימָאקסקלָאפ םעד ןופ
 :טימ ,דנַאלסורסיײװ ןוא עטיל ןיא גנוד
 ימָאק ןופ ןַאגרָא םעד טריטקַאדער
 ?טנכעווייווצ -- גגודליּבסקלַאפװ טַאירַאס
 ליב ןופ ןגַארפ רַאפ לַאנרושז רעכעל
 .ןופ ,,מונ 3 סױרַא) "רוטלוק ןוא גנוד

 :עגּפָא ןיולּב ןיא רעט43 רעד רעכלעוו
 .ןענישרע טינ רעּבָא ,ןרָאװעג טקירד

 ןכרוד ענליוװ ןופ גנוצעזַאּב רעד ּבילוצ
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,(רעטילימ ןשילױּפ
 "טלעוו עיינ ידח לַאנרושז:שדוה םעד
 :ןטפיוא-רוטלוק ידז) רעגינ ,ש ןופ ר"א
 - ,("קילּבוּפערגטַאר רעדנעלסור רעד ןופ ןע

 :1טַאר ןופ ןטפירשטייצ עשידיי יד ןיא |
 ןגעוו טּפיוהרעד ןּבירשעג ,דנַאּברַאֿפ

 :ָאלּביּב ןוא סעיזנעצער ,ןגַארפײרוטלוק
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 טימ ןעמונרַאפ ךיז ,ןציטָאנ עשיפַארג
 עטכישעג רעד ןופ גנושרָאפסױא רעד
 ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי רעד ןופ

 ןגעוו שיסור ןיא קרעװ ַא ןּבעגעגסױרַא |
 .טנעמַאלרַאּפ ןשיסור ןיא ּפמַאק םעד

 . 13/ט111-1548 1/ןז}) רנבא םיוּבנענַאמ

 ,לנגעג רענליוו ,טניווריש ןיא .ּבעג (3
 :ירַא ןרעטלע ענייז ךיז ןּבָאה רעטעּפש
 ,קסלָאדָאּפ =ץינעמַאק ןייק ןגיוצעגרעב
 | - יד טכוזַאּב טרָאד
 .סקלָאפ עשיניורק
 יב .א ואוו ,לוש
 זיא  רעּבָאלטָאג
 יֵׁשֵמ ןייז ןעוועג
 ? .ש ןוא חיג
 . ןײז שטיװָאמַארּבַא
 טָאה 1858 .רערעל
 6 ײַאּב רעטָאפ ןייז

 גרוּבצניג ןָארַאּב םייּב עלעטש ַא ןעמוק
 ןוז ןייז טָאה רע ןוא עיּבַארַאסעּב ןיא
 :םיג רעוועינעשעק רעד ןיא ןּבעגעגּפָא
 .שיערּבעה ךיוא םיא טנרעלעג ,עיזַאנ
 טָאה תַוּביִס עסיוועג ּבילוצ ;ךנּת ןוא

 .רַאפ) טקידנעעג טינ םוידוטש ןייז ,ט

 ?רַא עשיפַארגָאעג ןוא עשירָאטסיה ענייז

 ןרָאװעג טנױלַאּב ןּבָאה רע לָאז ןטעּב

 .וא ןכעלרעזייק םעד ןופ סָאלּפיד ַא טימ
 זיא רעטעּפש ,(סעדָא ןיא טעטיסרעווינ |

 =רַאפ ַא ןוא טנַאסרעמָאק ַא ןרָאװעג רע
 .טפעשעגקיײטּפַא ןסיורג ַא ןופ רעטלַאװ
 ןייק טרעדנַאװעגסױא רע טָאה =7
 טייצ עטשרע יד טָאה רע ואוו ,עקירעמַא
 טָאה 1889 ,ןטילעג קרַאטש לעירעטַאמ
 רופ לקיטרַא ןטשרע ןייז ןּבירשעגנָא רע

 :רָאמ רעדא טַאלּבנכָאװ ןלַאקידַאר םעד|
 הפי .י ןוא יקסווַאלסַארּב ןופ "ןרעטשנעג
 ןצנַאגניא ךיז רע טַאה ןַאד טניז ןוא
 :רושז ןוא רוטַארעטיל רעד ןּבעגעגּפָא
 םורַא םישדח עכעלטע ןיא ,קיטסילַאנ
 :ייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג

 60 םיוּב .ענַאט -- יקסניסמָאט |

 =סיסקע גנַאל טינ ,טָאה יז רעּבָא ,גנוט

 טקילײטַאּב ןַאד ךיז טָאה רע ןוא ,טריט
 ,ןטפירשטייצ .ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןיא

 'רַאּפ ןּבירשעג טּפיוהרעד 1903 -- 3
 שידיי ידח ןוא "טַאלּבעגַאט ןעשידיי םעדח
 =רָא םעד טריטקַאדער ,"ןעטטעזַאג עש
 .עיצַארעדעּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאג
 ךיא טקורדעג ,1898 "ןויצ תרשבמח
 +רושז:שדוח ןשיערּבעה ןיא ןעלקיטרַא

 :םעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,"םאלהק לַאנ

 סָאװ ,"הּכז הלפּתח ןַאגרָא ןזעיגילעריטנַא

 :ָאיּפװ י"נ ןיא עּפורג עשיטסיכרַאנַא יד |

 1893--1889 ןּבָאה "טייהיירפ רעד ערעינ
 .ט .הנשה*שאר ןדעי וצ ןּבעגעגסױרַא
 וצ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 -ףעזעלנסַאמ ןשידיי ןרַאפ ןריזירַאלוּפָאּפ
 םינינע עכעלטּפַאשנסיװ עקירעמַא ןיא

 .-רָאי 30 רעּביא ענייז ןופ ךשמ ןיא טָאה ןוא
 ."טכעלטנפערַאפ טייקיטעט רעשירַארעטיל
 ָאעג ,עכעלטפַאשנסיװרוטַאנ רועיש ַא ןָא
 .ןעלקיטרַא עשירָאטסיה ןוא עשיפַארג

 =עג רעלוּפַאּפ רע זיא רעּבָא סרעדנוזַאּב
 .-=רעּביא רעדָא רעטעּברַאַאּב סלַא ןרָאװ
 ןופ ןענַאמָאר ייר רעצנַאג ַא ןופ רעצעז
 ,.דנַא ,א רַאמע װַאטסוג ,ןרעװו לושז
 ::ײרשַאּב-עזייר ענעדיישרַאפ ןופ ךיוא יו
 :ייהעגמוא ַא טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,ןעגנוּב
 טרפּב ,דנַאלסור ןיא ךיוא גלָאפרע ןרע
 רָאי ןקיטנייה ןופ ץענערג רעד ףיוא
 ..קיטָאק .א ןופ ןטַאד יד טיול) טרעדנוה
 5 לָאמ ַא ןיא ןרָאװעג טנעיילעג ,ט זיא

 -ןיא רעּביירש רערעדנַא רעדעי יװ רעמ

 =יב ענייז ףיוא גערפכָאנ רעד ןוא שידיי

 .ןּבָאה ןוא ,(רעשל ןיא ןעוועג זיא רעכ

 ןזײרק =רעזעל עשידיי עטיירּב יד רַאפ

 :רעּביא סלַא טנידעג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא
 .םעד ןופ דנוש םענייר םעד ןופ ןגנַאג
 -עטנַאסערעטניא טסכעהח ןימ ןטנַאנרַאפ
 .,ףָאטשנעײל ןטסנרע רעמ וצ "ןענַאמָאר
 -ךיז טעװ קרעװ ס--ט ןשיװצ ךיוא טגה
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 ,"רעסַאװ ןוא לעמיה ןעשיווצל ,(רַאמע | ןטשרע םעד ןופ לסי שּביהַא ןעניפעג
 טשרעוצ רע טָאה ןענַאמָאר ענייז ,ןימ

 .צנעדיישרַאפ רַאפ ,1890 םורַא ,ןּבירשעג

 =עגסױרַא יז ןּבָאה עכלעוו ,רעגעלרַאפ
 רעדָא עכעלטנכעוו ןיא םיכשמה ןיא ןּבעג
 ןּבָאה יז ;ןטפעה עכעלטנכעוו :בלַאה
 רע ןכעלגייוועגרעסיוא ַא טַאהעג ךיילג
 טּפיורעד ,רועיש ַא ןָא ןעגנַאגעג ,גלָאפ
 רָאנ ,י"נ ןיא רָאנ טינ ,"טַאקָארּפז ףיוא
 =עג ןענייז ןוא ,ץניוװָארּפ רעד ןיא ךיוא
 =לעװ ,ןעגנוטייצ יד רַאפ רַאפעג א ןרָאװ
 סָאװ ,טימרעד טעװעטַארעג ךיז ןּבָאה עכ
 ךעלגעט ןקורד וצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ייז
 :ַאמָאר יירד וליפא לָאמלייט ןוא ייווצ ,ןייא
 ענייז ןיא .גָאט ןקיטנייה םעד זיּב--ןענ
 סלַא טנכייצעגסיוא ,ט ךיז טָאה ןענַאמָאר -

 ןטכיײל ַא טימ רעלייצרעד רעקידנענַאּפש
 ,ליטס ןרעלוּפָאּפ ןוא
 ןעװעג דיּפקמ טינ ןיטולחל ,ט טָאה רע
 ;לַאניגירָא םוצ טפַאשײרט רעד ףיוא
 .ןּבעגנָא לָאמעלַא טינ ךיוא טגעלפ רע
 ירא יד ןוא רעסַאפרַאפ עלעניגירָא יד
 ,ןעגנוטעּברַאַאּב ענייז ןופ ןעלטיט עלעניג
 עּבַאגפױא ערעדנוזַאּב ַא זיא'ס זַא ױזַא
 ןסיורג סרעדנוזַאּצ ַא ,ייז ןלעטשוצטסעפ
 ?םרַאװ ןוא טלַאקח :טַאהעג ןּבָאה גלָאפרע
 ,(1895 ,ןָאזמילַאמ ג"פ ,ןָאדנָאל ,,ט 4 ןיא)
 ידח ,"ןָאיצולָאװער עשיזיוצנַארּפ = ידח =
 טכוזעגח ,(1896 י"ג) "ףיש ענערָאלרעּפ
 רָאטקָאדװ ,(1896 ,י"ג) "ןענופעג ןוא
 יד ךשמה רעד ןוא "רערעּביױצ ןוא
 ,(1899 ,י"נ) "טסנוק עצרַאװש
 םוצ עזײרפ סנרעװ לושז) "רעעמזייא|

 ,י"ב ,סַארעטַאג ןַאטיּפַאק ןופ "לָאּפדרָאנ
 רעד ןוא 'ןַאטיּפַאקספיש רעגנויז ,(1899
 ,(1900 ,י"נ) "ַאקירּפַא ןעדליוו ןיאי ךשמה
 ַא ןיא עזײרַא--םייה רעד ןיא רעדיווש
 צַאידניא רעדא ,(1900 י"נ) "ןָאלַאּב:טפול

 2ךלָאג ידע ךשמה רעד ןוא "טסריפ רענ
 װַאטסוג ןופ) "ןעינרָאפילַאק ןופ ןעּבורג

 ןכלעוו ּבילוצ

 . סָאדח

 ?נעזייא רעשיריּביס; ,"ןישַאמ:הילפ יד

 =רעּביור רעד סָארװַאטסש יזדַאחװ ,"ןהַאּב
 ,(1912) "השורי סַאשַאּפ םעדח ,"ןַאמטּפױה
 ,(1913) "דיחי-ןּב רענערָאלרעפ רעד
 (1912) "ןַאריט ןעשילמיה ַא טימ המחלמ?
 ורּביה יד טָאה 1913 םֹורַא .דנַא .א
 :טּפױה רעד--י'נ ןיא ".ָאק גנישילּבָאּפ
 לושז ןּבעגעגסױרַא ,קרעוו ס--ט ןופ ג"פ
  סנטצעל) "קרעוו עטלהעוועג+ סנרעוו
 (.ּב 2 ךָאנ ןרָאװעג טקורדעגוצ ןענייז
 :ַאלקש יד ,טקידענעּב לעקנָא ז--,ּב 8 ןיא
 ןיא עזייר ַא ,ַאקירּפַא ןיא רעלדנעה:ןעפ
 - ַא ,ןעדנעגעג עטנַאקעּבנוא ,ףיש:טפול ַא
 עזײר ַא 11 ;ןעטעמָאק רעּביא עזייר
 דנעזיוט 20 רעדָא םי ןופ דנורג ןפיוא
 ףיוא עזייר ַא 111 ;רעסַאװ ןרעטנוא ליימ
 .ןרעסערפ:ןעשנעמ 10 ; ףיש ןעטַאריּפ ַא
 ,געט 80 ןיא טלעוו רעד םורַא עזיירַא ש
 םוצ עזייר ַא ש1 } רישזַאסַאּפ רעדנילּב רעד

 יד עוז ;ןעטנַאמַאיד עצרַאװש ,לָאּפדרָאנ
 יד 714 ;רעקלעפ רענַאידניא עטשרע
 עלַא טינ-- .ַאקירעמַא ןיא לעכוזדלָאג

 ןענייז ןענַאמָאר עקיָאד יד ןופ רעּבָא
 ןופ לייט רעניילק רָאג ַא) סנרעוװ לושז

 .טינ ךױא זיא עּבַאגסױא רעקיזָאד רעד
 5נֵא ענייז ןופ .(טצעזעגרעּביא ,ט ןופ
 :ַאּב ןענייז ןענַאמָאר עטעּברַאַאּב ערעד

 ידק ,"טכַאנ רעד ןופ ןעדלעה ידא :טנַאק
 גנורעושרעפ ידח ,יָאגַאקיש ןופ עזָאר
 ,ןַאמָאר רעכעלטפַאשנסיװ--"ןעידניא ןופ
 ןופ .זרעּביא -- "השורי עלָאפסינמיײהעגח
 2נַארפ ןופ---"ןעצרעה זיוט? ,שיזיוצנַארפ
 רעטייוװצ רעד רעדנַאסקעלַאװ ,שיזיוצ
 :יסור ןופ עסינמייהעג+ ,"ןהָאז ןייז ןוא
 :שיסור רעד רעדָא ַאנװעלּפא ,"ףיוה ןעש
 :ַאוער ןוא ןענָארקח ,"געירק רעשיקרעט
 ט'גיקח ,"רעלטעּב רעמוטש רעדז ,"ןָאיצול
 עשידיא יד ,(ךָאזַאמרָאַאז ןופ) "האווצ
 שעגָארט סעטעג טיול--"טסּוַאפ, ,יּבלירט
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 =ַאמַאר  ענייז ןופ עקינייא ,דנַא יא עיד 2

 ןיא ןרָאװעג טקורדעג ךיוא ןענייז ןענ = |
 ?ענעצַאק יכדרמ ג"פ םעד ךרוד ענליוו
 :רַאפ יד -- ַאללעּבַאזיאק :יוװ .,ןגיוּבנעל =

 יי ןוא "ןעינַאּפש ןופ ןיגינעק עטגָאי
 -- 1895) "ןיגינעק עשינַאּפש ידי ךשמה

 ןוא "ןּברק רעשידיא רעטצעל רעד ,6

 .רעטצעל רעד ּרעדָא על'האלא ךשמה ןייז
 --1896) "ןעינַאּפש ןיא ןעדיא יד ןופ ץפיז
  סיוא ןַאמָאר--דיא רעטפיוטעג רעדח ,(97

 ןיא ןעּבעל ןעשידיא ןעכילקריוו םעד
 על'הרשח ךשמה ןייז ןוא "דנַאלשטייד

 .(1902) "ָאדיװג ףַארג רעדָא ןײטשנערָא

 .=ײז ןטעּברַא עכעלטפַאשנסיװ ענייז ןופ -
 ;סױרַא םרָאפכוּב ןיא ןענ ןיא ןעדיאי

 גנוטלעקרעק ,?ידלַאּבירַאגז ,"ידמו סרּפ

 . רעדָא ךוּבדנַאה ס'גנישַאקח ,"רַאטַאק ןוא
 ןוא ןעלגער--סיסקַארּפ עשירַאטנעמַאלרַאּפ
 ?מַאזרעפ ןערהיפ וצ יו ןעטפירשרַאפ

 . ןופ עטכישעג ידח ,"ןעגנוציז ןוא ןעגנול
 ,"אקירעמַא ןיא ןעדיא יד עיפַארגָאעג;

 :ידיאװ ,"ןעטַאַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ

 ץטערג .ה .ּפָארּפ ןופ "עטכישעג עש

 זיּב טמָאקלָאפרעּפ ,יבצ ןּב ןופ ,זרעּביא)
 ,.ט ןופ טייצ רעגיטרעוונעגעג רעד וצ

 טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה .ט ,(.ּב 4 ןיא -
 :עקיטע אידז ךֹוּב סָאד .ךלעטשפיונוצ ןיא
 ןופ ןרָא עטצעל יד .ק"רשּת ןופ "עט
 .רעקידנעטש ןעװעג רע זיא ןּבעל ןייז
 ,"לַאנרושז ןעגרַאמח .ןופ .רעטעּברַאטימ
 ?קיטרַא עשיטילָאּפ ץוחַא טָאה רע ואוו :

 ַאנװ ןעגנולײטּפָא יד טריפעג ךיוא ןעל =

 . ?ניא ןוא לעדנַאהװ ןוא "רוטלוק ןוא רוט |
 ןופ טַאלּבנכָאװ םעד ןיא

 ירעמַא רעדע--"לַאנרושז ןעגרָאמז םעד|
 - טכעלטנפערַאפ- א"צ רע טָאה -- "רענַאק

 -,"עירטסוד

 :ַאכ ןֹוא סעיפַארגָאיּב עירעס עגנַאלַא

 | ךופ םילודג עשידיי ןופ סעקיטסירעטקַאר
 .ןטייצ ענעדיישרַאפ || ,1925 רעּב |/

 1164  לעפָאט -- םיוּבנענאט

 8 ;ירבע םוּבלא ;אקירמאפ לארשי יזמכח

 | 4 1 ,"תונורכזה רפס, ,ןאמּפָאה .ד .נ ;2411

 יא ,2140 0111 טד216ה8 ,קיטָאק א

 / ב"סרת ,םמק. םנאסזסתמעאמ

 /ט) (םננינעשזד) הדוהי לעּפָאמ
 =ַאמָאט ןיא .ּבעג ( -- 1

 .ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,ןלױּפ ,ווװָאש
 .ףעטָאפ םוצ ןעמוקרעּבירַא 1905 ,לוש
 :קילּבוּפ יד טכַאמעגכרוד ואוו ,י"נ ןייק |

 ןסאלק  עכעלטע .ןוא .לושכיוה = ,לוקס
 סלַא ןוא יירעלַאמ טרידוטש ,שזדעלַאק

 .?ַעטשסיוא עכעלטע טרישזנַארַא רעלָאמ

 .5יל רעד ןיא ,רעדליּב ענייז ןופ ןעגנול
 :רעּביא רעד טימ טריטויּבעד רוטַארעט |

 . ןופ גנַאזעג ןטײװצ םעד ןופ גנוצעז
 .טלעווח ּב"מז ןיא "עדַאיליאח סרעמָאה
 . טימ ןוא (1916 ""נ) "סיוא טלעוו ןייא

 "רעד ןיא סעדנעגעל עשיכירג עכעלטע
 . "מו יד ןיא טכעלטנפערַאפ ,.ש ,א .פוי
 .ענעּבירשעג ןייפ טוו--זש "ןעטפירשזה
 ןעייסע ןוא זרעפ ןעיירפ ןיא רעדיל

 ַאז ,"םזינרעדָאמ/ ,"םרָאפ ןוא גנַארדמ
 .,"רעטייר ןעטיוט ַא טימ דרעפ ַא ןופ דליּב
 +טסנוקח ,רעטרעוו ןופ ךַארּפש רעד ןגעוו

 ידמ ,"ןעטיוועג רענרעדָאמ רעדח ,"ןלוש
 ןגעוו ןציטָאנ ךיוא יו ,(ידלַאװז ,"עמעט

 עּפורג רעזדָאל רעד ןופ ה"ה 6 יד

 ."שידיא?גנויז רעלטסניק ןוא רעטכיד

 ןּבַאגסױא יד רעדליּב טימ טריצַאּב טָאה

 דוד ,"ןעמלַאסּפװ סנסָארג ילּתפנ ןופ |

 "טכיל עגעגרָאּברַאפ סָאדש סווָאטַאנגיא

 ןעייסע ןוא רעדיל ךיוא טּביירש .דנַא ,א

 טרעדנוזעגּפָא קידנעניואוו  .שילגנע ןיא

 ,ךייט:ןָאסדָאה םייּב לטעטש ןיילק ַא ןיא

 =עטיל רעד ןיא ףיוא ןטלעז ,ט טערט

 עניילק עטצעל ענייז ןופ רענייא ;רוטַאר

 =9ג זיא "קידנּבױל קידנרעטסעלא ןעייסע

 =מעצעד ,"עדַאנַאקי לַאנרושז ןיא טקורד
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 :רַאפ טָאה -- ןנחלא יקסלָאּפָאנרַאט
 ןעממארגיפע ט"א גנולמַאז ַא טכעלטנפע

 דנוא טסַאפרעפ ךעלטרַאװ עכיילג רעדָא
 ,א ,מ קורד ,סעדָא ,'ה 1) "טצעזרעּביא |

 ,(24 ז"ז ,1870 ,סערָא ,ןָאסנילעּב

 .המישר ,רעניװ ,ש

 ( - )1800==  עשוהי ןָאהמ
 טקידנעעג 1895 ,גרעבמעל ןיא .ּבעג
 לטיט ןטימ טעטיסרעווינוא רענילרעּב
 יב הארוה תֹרּתה ןעמוקַאּב 1897 .,ר"ד
 רַאפ טלַאטשנַאנרעלא רענילרעּב רעד
 ןַאד טניז ,"םוטנדיי ןופ טפַאשנסיוו רעד
 ןופ .עקָארק ןיא רעגידיירֿפ ןוא רעניּבַאר
 שער ,טסינויצ רעוויטקַא ףיוא זייוולגניי

 ןיא טַאלּבנכָאװ שיטסינויצ ַא טריטקַאד
 ?נירגעג ןילרעּב ןיא ,0124921086 שיליוּפ

 ,'לעַארזיאגנויק הדוגא עשיטסינויצ ַא טעד
 ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןעלקיטרַא ןּבירשעג |

 עשיערּבעה ןֹוא עשיליוּפ ,עשטייד ןיא
 ןיא טלמַאזעג לײט םוצ) .ןטפירשטייצ

 עקינייא טכעלטנפערַאפ ,("םיבתּכץ .ּב ןייז
 ?1ירּפ-דנורג ידא יו ,שטייד ןיא קרעוו
 גָאלימ:לַארָאמ רעשיטנַאק רעד ןופ . ןפיצ
 :יפָאסָאליפסטכישעג רעד וצח ,?עיּפָאס

 ,,דנַא ,א "םזינויצ ןופ גנודנירגַאּב רעש |
 רעסנעּפס טרעּברעה ןגעו עיפַארגָאנָאמ ַא
 ןעוועג המחלמ רעד רַאפ ,שיערּבעה ןיא
 עשזָאל רעד ןופ רעציזרָאפ רָאי עכעלטע
 טײקיגנעהּפָאמוא רעד טניז ."תירּב ינּבח
 ,םייס ןשיליוּפ ןופ טַאטוּפעד ,ןליוּפ ןופ

 ןופ רעציזרָאפ ןעװעג טייצ עסיוועג ַא .
 ןטנַאגרַאפ םעד -- ּבולק:םייס ןשידיי
 רעריפ יד וצ טרעהעג ,זָאלָאק ןשידייװ
 :ָאמעדיטנַא רעשיטסינוטרָאּפָא רעד ןופ
 ןעמַאזוצ ,ּבולק ןופ טייהרעמ רעשיטַארק
 :וּפעד ,"ּבולקח ןֹופ רעציזרָאפ םעד טימ
 ןוא רָאטַאיציניא +,ךייר ןָאעל רייד טַאט
 םעד רַאפ רעכעלטרָאװטנַארַאפ 2 טפיוה

 2מָא, ןטמירַאּב?קירעױרט םענעפורעגױזַא

 :רגפ רעשיליופ2שידי רעד ןגעװ ךַאמ

 116 ןָאהט --- יקסלָאפַאגראט|

 =עג 5 רעמוז זיא סָאװ ,יגנוקידנעטש
 ;ער:יקסּבַארג רעד טימ ןרָאװעג ןסָאלש
 =שינ ןופ זײױרּפ ןרַאפ טָאה ןוא גנוריג
 תוחנה עטגָאזעגוצ זיולּב סָאד יא ,עקיט
 :עצ ,רעטקַארַאכ .ןלעיּפיצנירפ? טינ ןופ
 ּפמַאק ןרעוש ןוא ןסיורג םעד ןכָארּב
 :ַאנָאקע רַאפ םוטנדיי ןשיליוּפ םעד ןופ
 .. .לוק ןוא גנוקיטכערַאּבכײלג ױעשימָאנ
 2רַאפ רעטסקע ,טכער עלַאנָאיצַאנ?רוט
 תתירבע וא/ למרָאפ רעד ןופ רעטערט
 ןיא 1916 ןיא ךָאנ .ט טָאה ,"תינלוּפ וא

 '"חרזמ ןופ גנוקעדטנַא ידח לקיטרַא ןייז |

 - קידנדייר 140. 142000021/-1416006ז ןיא

 טָאה םוטנדיי:חרזמ סָאד סָאװ ,םעד ןגעוו
 - :ַאזוצח ,ןרוטַארעטיל עלופ ייווצ ןפַאשעג
 יד ךיא ױעשיערּבעהײנ רעד טימ ןעמ
 ןעניפעג סע רעכלעוו יא ,עשינָאגרַאשז
 ,"הגרדמ רעטשרע ןופ קרעװרעטסיימ ךיז
 זַא ,ןענָאטַאּב וצ קיטיינ רַאפ רֶע טלַאה-
 ;סטייקיבייא טָאהימח סָאװ ,טרעױדַאּב רעי
 / ירַאּפ רעײז ַא ןיא טסַאפעגנייַא ןטרעוו
 המּכ בילוצ זַא ןוא י"םָאר רעכעלגנעג

 יד ןַא ,טינרָאג רע טשטניװ םימעט
 םעד ,ןטלַאהרעד ךיז לָאז ךַארּפש עשידיי
 ןיא ךַארּפש רעשידי רעד ןגעק ּפמַאק
 .צָעגנָא ףרַאש סרעדנוזַאּב רע טָאה לוש
  סלַא ןוא םייס ןופ טַאטוּפעד טלַא טריפ
 ןיא גנוגעוװַאּב-תוּברּת רעד ןופ רעריפ
 רעכלעוו ןופ ןסערעטניא יד ןיא ,ןלױּפ
 ךיוא ,עקירעמַא טכוזַאּב 1924 טָאה רֶע
 - ,לוש עשידיי עייג יד קידנצרַאװשרַאּפ טרָאד
 ,ןייז הדֹומ טזומעג רע טָאה סנטצעל םגה
 ןלױּפ ןיא גנוגעװַאּב עשיטסיערּבעה יד זַא
 יגעק ןייז ,לַאפכרוד רעקידנעטשלופ ַא זיא
 טינ ךיוא םיא טָאה שידיי וצ טּפַאשרענ
 רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ וצ טרעטשעג
 ,יטנייהא ןיא טּפיוהרעד ,עסערּפ רעשידיי

 .ףיוא ןעלקיטרַא טפָא טּבײרש רע ואו |

 ,סעמעט עשיטסיתוּברּת העדָא עשיטסינויצ
 רעשידי רעד ןופ םינינע ןגעװ רעדָא
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 2וצסױרַא ךיוא יװ ,ןלױּפ ןיא קיטילָאּפ
 רעשידי רעד ןיא רענדער סלֵא ןטערט
 ,ךַארּפש

 2עג קינײװ טינ טָאה ןלוּפ ןיא תובישח |
 יד טדַאש

 ןענייז שידיי ףיוא םרָאפכוּב ןיא ,םירבח
 "1922--1919 סעדער םייס} :ס--ט סױרַא
 5וּפ ןיא טַאר:לַאנָאיצַאנ רעשידויא ג"פ)
 :ָאעט/ ,02 ז"ז ,1923 ,עשרַאװ ,"ןעל
 ,"םדקח ג"פ) "לצרעה רָאד
 יי ,(40 ז"ז ,4

 ,ינויצ ןוקיסקל ;א1ש6 ,8

 ) --1863) לּבײל ש(י)ּביוט
 / ,6) ץיװָאגרעשט ןיא .ּבעג
 רענייא ,סוחי ןסיורג ןופ עילימַאפ ַא ןיא/

 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ
 - רע רעכלעוו רַאפ ,עיצילַאג ןיא גנוגעװַאּב = |

 ףענדערסקלָאפ סלַא ןטערטעגפיוא ןיא
 - ,דנַאל ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןיא

 .םיא ףרוד עטשרע יד ןיא ןיוש ױע טָאה
 -- ןטפירשטײצ עשידי עטעדנירגעג

 ?טקלָאפ רעדז ןוא "גנוטייצסקלָאפ עשידויװ
 םעד) 1890  ײמָאלַאק ןיא -- ידניירפ
 . רעדיוו רעטעּפש רע טָאה "דניירפסקלָאפ
 ףיוא ןזיװעגנָא (?ץיװָאנרעשט ןיא טײנַאּב
 םעד ףיא יװ ךַארּפש רעשידיי רעד

 רעד וצ ןריפ לָאז סָאװ ,לטימ ןקיצנייא
 :ַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ גנונעקרענָא
 םעד רַאפ טָאה ןוא ,ךיירטסע ןיא טעטיל
 ןופ ךשמ ןיא טּפמעקעג קנַאדעג ןקיזָאד
 ןוא רעשירַארעטיל רעקירעיגנַאל ןייז

 2עג 1891 ,טיײקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג
 :ַאנ רעטשרע רעד ןופ רָאטַאיציניא ןעוו
 ךיוא טָאה ,ץנערעפנָאק רעשידיײנלַאנָאיצ
 ."םעהז ןַאגרָא ןשיטסינויצ ַא ןּבעגעגסױרַא/
 :ָאנרעשט רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה
 .רעשידיי רעד רַאפ ץנערעפנָאק רעציוװ|

 :ױַא יד ןופ רעיײטשרַָאפ סלַא ךַארּפש

 ןיא ןּבעגעגסױרַא ךיוא טָאה ,ןדיי עקיט
 +ַאנ ןוא ןשיטסינויצ ַא רָאי 3 ןופ ךשמ

 | לעקנוט -- ש(י)ּביױוט -- ןָאהט

 .ןוא גנונעקרענָא ריא וצ סָאװ

 .ענייז ןוא ,ט ןופ עינַאּפמַאק

 - ,עשיָאוו

 ,עניוװָאקוּב

 נָא רָאי 16 וצ|
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 :ַאו עשידוי סָאדװ ןַאגרָא ןשידיי:לַאנָאיצ |
 טקריוועגטימ ליפ טָאה סָאװ ,"טַאלּבנעכ
 רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא
 :ַאג ןיא קיטסילַאנרושז ןוא רוטַארעטיל
 ןופ ךורּבסיױא ןכָאנ .עניוװָאקוּב ןוא עיציל
 ,ןיו ןיא טצעזַאּב ךיז המחלמ:טלעוו רעד

 1924 טסּברַאה .םויה:דע טניואוו רע ואוו
 םעד ןופ טסַאג סלַא עקירעמַא טכוזַאּב
 ןיא ןדיי רענַאיצילַאג יד ןופ דנַאּברַאפז
 ,?עקירעמַא

 ,1911 ,קָאנַאס ,,"דניירפ-סקלָאפ,

 ( 1881-=-  ףסוי לעקנוט
 ןיא ,דנַאלסורסיײװ ,קסיױחּבַאּב ןיא ,ּבעג
 ?ֹקֲאֹּב ,ךמלמ ַא ןופ עילימַאּפ רעד
 יא רע טָאה ,גנויצרעד עשידיי ַא ןעמ
 וצ ןטייקיעפ ןזיװעגסױרַא טנגוי רעד

 זיא ןוא ײרעלָאמ

 רעד ןיא ןעמוקעג

 - לושנכייצ רענליוו
 ןקידנע ןכָאנ ןוא
 קעװַא 1899 יז

 רעּבָא ,סעדָא ןייק
 ?רוק ןייז ּבילוצ
 , טָאה היאר רעצ

 / רעד ןיא רעטײװ ןייג טנעקעג טינ רע
 ןּביוהעגנָא ךיז טָאה ןוא טסנוק=יײרעלָאמ .

 ףַארעטיל רעשידי רעד טימ ןּבעגוצּפָא

 ײר ַא טימ טריטויּבעד טָאה רע .,רוט
 1901 "דויא ןיא רעדיל עכעלמיטסקלָאפ -

 / =עפ ,רעדיל טכעלטנפערַאפ ןַאד טניז ןוא
 :רַאפ ןיא סעקסערָאמוה ןוא ןענָאטעיל
 זיא 1906 .ןעגנוטייצ עשידיי ענעדייש
 טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןייק קעװַא רע
 עטרירטסוליא סָאד טעדנירגעג 8
 ןוא "רעצעּביק רעדח ט"א טַאלּבציװ
 סָאװ ,"סדנוק ןעסיורג םעדח -- רעטעּפש
 ןופ ןוא גלָאפרע ןסיורג ַא טַאהעג ןּבָאה
 זיִּב טריטסיסקע רעטייװצ רעד עכלעוו
 +ַאמ בקעי ןופ ר"א גָאט ןקיטנייה םעד
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 ,וָאניד-
 ןטעּברַאוצטימ ןּבױהעגנָא רע טָאה  ,עקיר -
 ,עסערּפ רעשידיי רעװעשרַאװ רעד ןיא -

 ַא םויה:דע רע זיא 1911 טניז ןוא
 םעד ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש/
 :וה ,ןענָאטעילעפ ץוחַא ואוו ,?טנעמָאמז
 רעד ןוא ךשוח ּפ"א ךיוא ,סעקסערָאמי
 עכעלטנכעװ יד ױע טריפ ,רעלעקנוט
 :ײֵצ רעד ןופ גנולײטּפָא עשיטסירָאמוה
 יד ,"לעגיּפש רעמורק רעדע ט"א גנוטי

 רע טָאה המחלמ:טלעװ רעד ןופ ןרָא
 טּפיוהרעד ,דנַאלסור ןיא טּבעלעגכרוד
 :עג טרָאד ךיוא ןוא ,וועיק ןוא סעדָא ןיא
 ךיוא ,ןּבַאגסױא ענעדיײשרַאפ ןיא ןּבירש
 ַא ןבעגוצסױרַא ווּורּפַא טכַאמעג ןײלַא
 ""יאדמשא רעדח ט"א טַאלּב שיטסירָאמוה
 ענעדייׂשרַאפ ץוחַא ,רע טָאה עשרַאװ ןיא:
 ןּבעגעגסױרַא ,בוט?םוי ףיוא רעטעלּבציװ
 :נכָאװ שיטסירָאמוה ַא טייצ עסיוועג ַא
 ,"ןויטּבמס חעדק טַאלּב
 :רָאפװ ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא ךיז
 ערעדנא ענעדיישרַאפ ןיא ןוא "סטרעוו
 ,ןטפירש עשיטסירָאמוה ענייז ,ןטפיחשטייצ-

 ַאלוּפָאּפ יד טסַאשרַאפ םיא ןּבָאה סָאװ
 עטסקידעּבעל יד ןופ םענייא ןופ טעטיר:

 ןוא ןטסינָאטעילעפ עטסקיניזפרַאש ןוא
 םרָאפכוּב ןיא סױרַא ןענייז ,ןטסידָארַאּפ
 רעדח :יװ ,ןּבַאגסױא ענעדיײשרַאפ ןיא
 יב ג"פ) סעידָארַאּפ -- "לעגיּפש רעמורק
 ,יַאגוּפָאּפ רענירג רעדח ,(1911 ,ןימיש

 ,(1912 ,ןילטיג .א ג"פ) "זיימרעדעלפקא .
 ;םייח רעדָא ןאלּפָארעַא רענעדלָאג רעדח
 :ןַאמָאר--ירעשטעװק:גינָאה רעד לעקנַאי
 רָאטװַא םעד ןופ טרירטסוליא ,שזרַאש
 ןוז יד ןעוא ,(96 ז"ז ,1914 ,עשרַאװ)
 ,(?) "רעטָאק רעצרַאװש רעדח ,(6) "טכַאלי
 ,"טייהירפ/ ג"פ) "הדגה עטיױור ידח
 :יוװעשלָאּב יד; ;(15 ו"ז ,1917 ,סעדָא
 ,וועיק ,ןיפדלָאג ריאמ ג"פ) "הדגה עשיטס
 ---"ןעטסישידיא; ,יּבעל רעמוז{ 18

 ָאקרוט --- לעקנוט |

 'געמַא ןופ ןעמוקעגקירוצ 0

 . טקילײטַאּב רע
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 רעדח ,(16 ו"ז ,1918 ,ג"פ ,זרעד) שזרַאש
 ;קַאנײא -- "ןתח רעד/ ןוא "טסירָאמוה
 ,ןײטשּפע = ןיועל רעדירּב ג"פ) סרעט
 ?ץמַא ןייק טרָאפ עשַאװד ענכיוו, 0

 /יִקעטָאילּביּב עשיטסירָאמוח) ?עקיר
 ;רָאפער רעד לצעג םייחז ,(92 ז"ז ,1
 -יא--"ןעמרָאפער 25 ענייז טימ רָאטַאמ
 .זרעד) םיוּבנעגייפ ,ג ןופ טרירטסוליא
 --"ןעגיוּבנעגער רעדא ,(74 ז"ז ,1922 ,ג"פ
 קלַארטנעצ, ג"פ) ןעטפיהש גנולמַאז ַא
 גנולמַאז ַא--"סעװָאטַאקז ,(267.ז"ז ,2
 ;טלַאא ג"פ) ןעידָארַאּפ ןוא סעקסערָאמוה
 ןטימח ,(134 ו"ז ,1923 ,עשרַאװ ,"גנוי
 "לַארטנעצא ג"פ) סעידָארַאּפ--יּפָארַא ּפָאק
 יטשרמולּכ=וצ:ףיואץ ,(189--13 ז"ז ,4
 ךיוא טָאה רע ,(216 ז"ז ,4 ,ג"פ .ורעד)
 רעדניק רַאפ ךעלכיּב ייר ַא ןּבירשעג
 רעד ןוא ךַאלקילרַאק ידא :יװ ,ןזרעפ ןיא
 ,סעדָא ,"ךַאלעמילּב ג"פ) ירעדניליצ
 --"רעּב:םירוּפ רעדא ,(טױירטסוליא ,8
 טיוּבעג ,ןטקַא 3 ןיא קיטשרעטַאעט ַא
 ,"עלעטיה טיורא ןופ עלוּבַאפ רעד ףיוא
 ,ג"פ ,זרעד) ןיקמחנ ,ז ןופ טרירטסוליא
 ,ןײטשּפע:ןיוװעל ג"פ -- עּבַאגסוא 2
 . ןעגנולעג רעייז טָאה ןוא (28 ז"ז ,9
 ;עַמ:ךעלדיל סשוּב םלעהליוו טשידיירַאפ
 /?גנַאלש ענעריּפַאּפ ידע ט"א ךעלהש
 ןוא לעטָאנ/ ,"ונעג יד טימ עלעּפָאקח
 :על ג"פ) "טסעג:ןעּבָאר רעדח ,"לעטָאמ
 ,(טרירטסוליא ,1921 ,ןײטשּפע:ןיװ

 ( -- 1904 ןןא) ףסוי ָאקרומ
 .רעכעלגעמרַאפמוא ַא ןיא ןְדָאל ןיא .ּבעג
 טנרעלעג רָאי 10 ןיּב ,החּפשמ-רעּבעװ
 :סנישטָארַאי טקידנעעג 1917 ,רדח ןיא
 :טוק ןייק ןרָאפעגרעּבירַא ןַאד ,לוש סיק
 :ַאּב ךיז ןּבָאה ןרעטלע ענייז ואו ,ענ
 טניז ,המחלמ.טלעװ רעד תעשּב טצעז
 :ַאיצָאס רעד ןיא קיטעט ןעוועג 9
 ,ייטפנוקוצז עיצַאזינַאגרָא:טנגוי רעשיטסיל
 ,טָאטשנריױּבעג ןייז ןיא טצעזַאּב ךיז 1



 ,דָארּב-שיר

 ,יױעל =

 .סעיסָאפ דרַאכיר ,"טנגויח סעּבלַאה סקַאמ

1171 

 טקורדעג ,יירעדיינש ייּב טעּברַאעג ואוו
 רעד ןיא ןעגנולייצרעד ןוא .ןעלקיטרַא |

 ,1920 ?עמיטש :טנגוי רעשיטסילַאיצָאסח
 ,יטַאלּבסקלָאפ רעזדָאלװ = ןיא/

 ,?טַאלּבעגַאט

 םעד ךָאנ ךיוא רעטעּברַאטימ רעקידנעטש

 רע זדָאלץ

 / = 1925 ילוי) גנוטייצ רעד ןופ לוגליג
 טריטקַאדער ,("טַאלּבגָאט רעזנואא סלַא

 טצעזעגרעּביא ,1923 ,"גנַאגפיואק ה"מז ַא
 ָאּבלוּב סַארַאטח עמעָאּפ סלָאגָאג .נ

 ןוא (1924 ,עשרַאװ ,ּברַאפדלָאג ,ש ג"פ)

 ונוּבר ןופ ןרָאומעמח סיניּפַאּפ ינַאװָאשזד

 ,(1925 ,ג"פ ,ורעד) "םלוע לש

 --1898 20/|)) םַאנָאי .ווָאקרומ
 .טנרעלעג ,עשרַאװ ןיא .ּבעג (

 .גירק ןוא סװעלװַארומ ןיא ,רדח ןיא
 לושלַאער יד טקידנעעג ,סעיזַאנמיג סיקס

 יא ןקידרעטעּפש םעד) גנָאי ר"ד ןופ = |
 .ַאגנוא ןיא (ןָאדנָאל ןיא רעניּבַאררעּב

 סעּפורט יד ןיא טּפױהרעד ,עניּב רעש
 :ַאֹּב םעד ,רעדורּב ןרעטלע ןייז טימ

 ,רעליּפשיוש ןשידיי ןטסואוו !

 רעוװעשרַאװװ)
 יורפ סטנומגיז טימ (רעטַאעט-ןעמַארד
 ;רּתסא רעטומ ריא ןוא ַאקסנימַאק אדיא
 רעקיזָאד רעד רַאפ ;שארּב .ק לחר
 ?רעטַאעט ייר ַא טצעזעגרעּביא עּפורט
 ,קיטש

 ,"רערעדנַא רעדע סעדניל ליױּפ

 :ַאּב םעד ייווש ןוא "קידלוש זיא רעוא
 ,"םויפרָאמװ סרעצרעה גיוודול ,"ןטגיז

 "ךניז ןופ רעדניק יד; סוװָאמיקָאדװעי
 :קַאניא ייר עצנַאג ַא ךיוא יװ ,,דנַא .א
 ןּבעגעגסױרַא .(די:בתּכ ןיא עלַא) סרעט
 :יטַאמַארד רַאפ רעזייווגעווח רושָארּב ַא

 :רַאװ ,ָאריּפַאש .א .י ג"פ) "ןזיירק עש -
 ןגעוו ןעלקיטרַא טקורדעג ,,(1924 ,עש

 .װָאקרוט -- ָא; רוט -

 1923 טניז ןיא רע ואוו

 .,,ןעזייר םהרבא
 דנַא ר

 .דצפס8מוא ?ץטסשפ,/ ןוא | ידי רעד ףיוא 1917 טניז

 ,"טגנעמ

 .טנומגיז
 ט"קיוו ןופ רעריפ ןוא רעדנירג םעד ,,ט

 | ןוא * ןעידעמָאק רעשידיי

 . ,עסערּפ רעשידיי רעל :

 ,דנַא .א "ךָאװ
 . =ךיפ?טסּברַאהװ סוועשטוגרוס יו
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 =רעטַאעט ענעדיישרַאפ ןיא רעטַאעט

 רעד ןופ דילגטימ ןעוועג ,ןטפירשטייצ
 . עד ןופ עיגעלַאק רעלענָאיצקַאדער
 םעד ןופ ןַאגרָא -- "עניּב רעשידייא
 1924 ,ןלױּפ ןיא ןײארַאפ:ןטסיטרַא ןשידיי

 =םליפ ןשידיי םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 טריפעגסיוא 1925 ,"ףֹּכ תעיקּתח דליּב
 רעדח דליּבמליפ םעד ןיא עלָאר- :לטיט יד

 יי : ."קיגווָאװדמל !

 = --1900 11/ש) קרַאמ .ווָאקרומ
 רעדורּב ַא ,עשרַאװ ןיא ,ּבעג (

 רעד ,רדח ןיא טנרעלעג ,ט סַאנָאי ןופ
 עג 1920 ,עיזַאנמיג סיקסנירק ןיא ךָאנ
 :ָאטַאמָאניק עשיליוּפ עטשרע יד טקידנע
 ףיוא רָאי ייווצ ,עימעדַאקַא עשיּפַארג
 ןלוש תעשיטַאמַארד עשיליױוּפ טכוזַאּב
 - ,ץרּפ ןופ ןעגנוצעזרעּביא טכעלטנפערַאפ

 ןייבשריה ,שֵא ,ע"ש
 1919 ,?ץס1ס 2ע60:05406  ןיא

 1922 טניז
 :ָאמװ ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא

  גנולײטּפָא יד טריפ רע ואוו :
 =ָארכ עשיטילָאּפ ,ןסעצָארּפסטכירעג ןופ
 .+וט ,מ ,ירוטירָאמ פ"א ךיוא ,ל"גדא קינ
 / שילַאנרושז ךיוא טקורדעג .,דנַא ,א יר
 .=עיצניװָארּפ רעד ןיִא ןעלקיטרַא עשיטס

 =עט שידייז ןיא

 - העטרירטסוליאע ,"עניּב עשידייא "רעטַא
 םוצ ןּבעגעגסױרַא 5

 סילירּפַא:ַאמירּפ ַא שידיי ףייא לָאמ ןטשרע
 עכלעוו ,"ףַארגעלעט רעדח ט"א גנוטייצ
 - יג טריקסיפנָאק רוזנעצ רעד ךרוד זיא
 . =ַאגסוא עט:2 ַא סױרַא ןַאד זיא +.,ןרָאװ
 =סױרַא ,"ףַארגעלעט רעיינ רעדח ט"א עּב
 =קַאניא עטצעזעגרעּביא ייר ַא ןּבעגעג

 ,ןירּפק ,לצרעה ,רעלצינש ןופ סרעט

 .שלֵגירָא ןַא ךיוא יו ,ידנַא ,א .וװָאכעשט

 =צַאװ ןוא- "יודיוח ט"א רעטקַאנײא ןלענ
 .ב"פ) "ןינעלװ עידעמָאק סיקסניּבורג וװַאל
 ,(1923 ,עשרַאװ ,"לַארטיײנש
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 ) - =-1890) גילעז לעגיט
 רעשידיסח ַא ןיא ,עשרַאװ ןיא .ּבעג
 ןטנַאקַאּב םעד ןופ לקינייא ןַא ,עילימַאפ
 :ָאטרעװעל גילעז 'ר דיסח רעװעשרַאװ
 רדח ןיא טנרעלעג רָאי 15 זיִּב ,רעװי
 =ַאק ַא רַאפ ןעמוקעגנָא ןַאד ,הבישי ןוא

 טיײצ רעיײרפ רעד ןיא ,רעּפעטשנשַאמ |
 ,גנודליּבטסּבלעז טימ ךיז קידנּבעגּפָא

 =עשרַאװ יד ןופ רעטרָאּפער 1910 טניז
 ,יןעּבעל רעזנואא ןעגנוטייצ עשידיי רעוו
 :רַאפ א"צ ,וו"זַאא "טנעמָאמ, ,"טנייהח

 יב רעװעשרַאװ רעד ןיא) טכעלטנפע -
 ?עלטע ןופ עירעס ַא ("טנייהח ןֹופ עגַאל
 ?כישעג ידז ןעלקיטרַא קיסיירד ןוא עכ
 אוו ,"טדעטשרַאפ רעװעשרַאװ ןופ עט

 2ַאמ ןשירָאטסיה םעד טעּברַאַאּב ךיוא
 לאומש ןטנַאקַאּב םעד ןגעװ לַאירעט
 עטכישעג יד ,עגַארּפ ןופ רעװָאקטיּבז
 "הליהק רעשידיא רעװעשרַאװ רעד ןופ
 ,(1917 ,דיירפ ,י ,מ ג"פ ,םרָאפכוּב ןיא)
 רעדייגש עשידיא יד ןופ עטכישעג ידח
 :רעדניק ןבירשעג ,(1912) "עשרַאװ ןיא
 ןופ ר"א "ךָאװ רעדע ןיא ךעלהשעמ
 ןשיערּבעה ןיא ףיוא ,ןַאמטפעה ףסוי
 ַא ןיא ןֹוא "םידליל הריפצהז ,"רחשהח
 ,דיירפ ,י .מ ג"פ) עּבַאגסױא רערעדנוזַאּב
 :ַאװצ טריטקַאדער 1918 ףוס (0
 3 עעשרע יד ןיּפַאלַא .שזניא טימ ןעמ
 :רעװדנַאה רעדח טַאלּבנכָאװ ןופ ןרעמונ
 | ,עקירעמַא ןייק קעװַא 1919 ףוס ,"רעק
 ןופ ר"א "טנייהח ןיא טעּברַאעגטימ ואוו
 ,ןייטשנרעּב ןַאמרעה
 י?ןרעטש רעדח טַאלּבנכָאװ ַא .ןָאסרעטעּפ =

 ,(1921 21/--1920 20/ש7 ,ןרעמונ 75)

 ןופ רעמונ 14 םעד יטיס:קיטנַאלטַא ןיא
 21 א ,"קיטנַאלטַא רעדח טַאלּבנכָאװ םעד
 ,(ןָארּפע ןופ טריטקַאדער רעטעּפש) 0
 ?ייצ ערעדנַא ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 :ַארגָאיּב ,רעדיל ,ןעלקיטרַא טימ ןעגנוט
 ןיא ,ןטײקכעלנעזרעּפ עשידיי ןופ סעיפ

 א

 שטייט -- לעגיט

 ןוא דיסח ןטנערּב !

 ,םירפס ןופ רּבחמ

 ןיא ןּבעגעגסױרַא

4 

 רעד ןיא טעּברַאעגטימ ײלַאנרושז ןעגרָאמח
 ,ןהָאזשריה לעטיג ּפ"א גנולײטּפָא:ןעיורפ !
 רָאטקַאדערטימ טייצ עצרוק ַא ןעוועג
 ײנכַאװיײװצ רעשיטסינויצ:יריעצ רעד ןופ

 ןעמַאזוצ) י"נ ןיא "קלָאפ ןרַאפא טפירש
 =עדור יכדרמ ןוא ןַאמסוק ןָאעל טימ
 יז ןיײלַא רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,,יקס -

 :קַאדער 1924 יַאמ טניז ,(טױיטקַאדער
 רעדח לַאנרוש=שדוח םעד ןופ רָאט
 רעד רעטנוא ןּבעגעגסױרַא  ,"דנַאּברַאפ
 יד ןופ עיצַארעדעּפ רעד ןופ טכיזפיוא

 .?ךיוועג ןוא עקירעמַא ןיא ןדיי עשיליופ
 ןשילױּפ םעד ןופ ןסערעטניא יד טעמ
 .ןיא ןוא םייה רעטלַא רעד ןיא םוטנדיי
 ירעיינ רעד

 = 1882 זומּתת השמ שטייט
 טיג ,יצַאטרַאװ בֹושי ןיא .ּבעג (

 ןוא קָאשילַאכימ ךעלטעטש יד ןופ טייוו
 ,רעטָאפ ןייז .,טנגעג רענליוו ,ןַאינרָאװ
  ףףַאפ ַא ןופ ןוז ַא

 דיי ַא ןעוועג זיא

 סיורַא ,ליּכשמ ַא
 :ָאלָאװ רעד ןופ
 ,הבישי רענישז
 ?1ערּב טגעלפ ןוא
 עניײז רַאפ ןעג
 עכלעוו ייּב ,ענליוו ןוע רערעל רעדניק

 ,ךנּה ןוא שַיערּבעה טנרעלעג טָאה ,ט
 וצ .שטייד ןוא שיסור ,ארמג לסיּב ַא
 תבישי סהלעמ 'ר ןיא ןעמוקעגנָא רָאי 4

 2 ןילּב טרָאד ןעװעגּפָא ,ענליוו ןיא
 =ליוו םייּב לוש יד טקידנעעג ןַאד ,ןכָאװ
 ןיירַא ,טוטיטסניא;רערעל ןשידי רענ
 סַאלק ןט52 ןופ רעּבָא ,טוטיטסניא ןיא
 =רעטנוא טינ רַאפ ןרָאװעג ןסָאלשעגסױא
 ;ןילּפיצסיד רעגנערטש רעד ךיז ןפרַאװ
 =ידנוּב ןיא לײטנָאַא ןעמונעג ןַאד ןיוש
 רעטייו ךיז טנרעלעג ,ךעלזירק עש
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 - 1901. ,סעיצקעל ןּבעגעג ,ןרעטסקע סלַא
 ןוא ןָאגרָאֿמס ןיא ןרָאװעג טריטסערַא
 ,ןָאיליװַאּפ ןט514 ןיא ענליוו ןיא ןסעזעג
 םהרבא ןופ םשור ןקרַאטש םעד רעטנוא
 ןּביירש ןּבױהעגנָא "רעדיל:טייצ, סנעזייר
 .רעטסירפ רעד ןיא) שידיי ןיא רעדיל

 ?בעה ןוא עשיסור ןּבירשעג ןיוש טנגוי -

 ,עמרוט ןופ סױרַא ,ןוא ,(םיריש עשיער
 טריטויּבעד ואוו ,עשרַאװ ןייק קעויִא

 "גנוטייצסקלָאּפ רעשידויז סרָאטקעּפס ןיא
 ןַאד טניז ןוא ה"מז סנעזייר .א ןיא ןוא
 עשידיי עלַא ןיא טעמּכ טקילײטַאּב ךיז
 ןיא א"צ ,ה"מז ןוא ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ
 רעשידויז סנַאמסטרָאװ ר"ד ,"דניירפז
 סעצרּפ ,,"גנוטײצ:נַאמָארפ ,?טפנוקוצ
 עיינ סָאדװ סיקסוָאלטישז ,"שידויח ּב"מז

 ךיוא ןכַאז רָאּפַא ,"טפנוקוצא ,ןעּבעל
 םלועי ןיא שיערּבעה ןיא טכעלטנפערַאפ
 רעגייא ןעוועג ,"ןמזהח ,"הריפצהח ,"ןטק
 ?עגסױרַא טָאה עכלעוו ,עּפורג רעד ןופ
 ,1907 עשרַאװ ,"טייצ:יי:ח ּב"מז יד ןּבעג
 :סגנוטייצ ןופ ןעיצ רעּבָא טזומעג הנויח
 גַאיּב ,ענליוו ,סעדָא ,עשרַאװ ןיא טעּברַא

 | ןײלַא ןעגנוטייצ עקינייא ,זדָאל ,קָאטסיל
 טַאלּבנכָאװ סהביש .מ א"צ ,טריטקַאדער
 ,1914 ,קָאטסילַאיּב! ,"טייצ עגיטנייהח
 :עדנַאװ ַא פ"א ןענַאטעילעפ ןּבירשעג
 סונימ ּפ"א ןציטָאנ עשיפַארגָאילּביּב ,רער
 ,ט ,מ ,ס--מ ,װ .א ּפ"א ךיוא ,וו"זַאא
 ןוא יָאּפָאקעיז ןיא טעּברַאעג 1915 טניז
 ,קסרוק ,עװקסָאמ ,ןוָאקרַאכ ןיא "טרָאװ
 1917 ,וועיק ןיא םוירעטסינימ ןשידיי ןיא
 ?קעל סלַא ענַיַארקוא רעּביא ןרָאפעגמורַא

 ַא ,רוטַארעטיל רעשידי רעּביא רָאט
 רעד ןיא קיטעט ןעװעג טייצ עצרוק

 2נָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג ,ײטרַאּפסקלָאפ -
 רעד וצ עינַאּפמַאק:לַאװ רעד ןיא לייט
 . םעד טריטקַאדער ,גנולמַאזרַאפסגנודנירג
 :סקלָאפ רעד ןופ ןַאגרָא ןכעלטנכעוו

 עקינייא) "גנוטייצ רעװָאקרַאכח ײטרַאּפ

 שטײט

 ןעגנולייצרעד -- "ןָאיּפש ַאח -
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 ךיז רעטעּפש ,(1918 29/טװ טניז ,ןרעמונ
 רעקידנעטש ַא זיא ,עװקסָאמ ןיא טצעזַאּב
 עשידיי עשיטסינומָאק יד ןיא ךיוא טרידו :נָאּפסערָאק ,"סעמעפ ןיפ רעטעּברַאטימ
 2רָאר=ןיַנ וו ,דנַאלסױא ןופ ןעגנוטייצ

 רעסערייא 2 סָאנעוּב ,"טייהיירפ - רעק

 ?עטיל רעשידיי רעד ןיא -- ."עסערּפז
 סלַא טנַאקַאּב טּפיוהרעד .ט זיא רוטַאר|
 ןענייז רעדיל:ריטַאנ יד ןוא ,רעקיריל
 2ןזַאּב ,עױלָאּפ ןייז ןיא עטסנעש יד

 ןשזַאוייּפ יד ןייא םיא ךיז ןּביג סרעד
 :ידרעטגניו ןוא רעקיטסּברַאה רעד ןופ
 רעיורט רעליטש ריא סָאװ ,רוטַאנ רעק

 :דנורג ןשיגעלע םעד טנעָאנ ױזַא זיא |
 :ייצרעד ענייז ןיא קיריל ןייז ןופ ןָאט
 יד ייס ,עשיטסילַאער יד ייס ,ןעגנול

 רע טייטש ,עשילָאּבמיס?שיטסינרעדָאמ

 העּפשה רעקרַאטש וצ ַא רעטנוא ןיוש
 ןענייז יז ןוא ,ןרעטסומ עדמערפ ןופ
 רעטצעל רעד ןיא .לעניגירַא קיניײװ
 :ירעּפסקע טווּורּפעג ךיוא רע טָאה טייצ

  ףַאֹּב ,ליטס ןשיטסירוטופ ןיא ןריטנעמ
 ,ןכַאז עשיטסינומָאק ענייז ןיא סרעדנוז
 םרָאפכוּב ןיא ןענייז קרעװ ענייז ןופ
 עסיורג ס'נימיש ג"פ) "ןעטפירשח :סױרַא

 ןיא ,1910 ,עשרַאװ ,קעטָאילּביּביטלעװ
 --רעט:3 רעד--ייז ןופ ,.ּב עקידנגיוב:5 3
 ,(1908 ,סעדָא) "טירט עליטשח ;(רעדיל
 ,סעדָא) רעדיל -- "לעמיה ןוא דרעי
 ,"ןייו לעזעלג ַא יב ;(16 ז'ז ,9

 ,עשרַאװ)

 "תשדקמ ּתא ירהז -- "ןעמעָאּפפ ,9
 ג"פ) "?עטגיזַאּב יד ןופ גיז רעדח ןוא
 דודא ,(52 ז"ז ,1918 ,ווָאקרַאכ ,"שידיא;
 .עמַארד עשירָאטסיה -- "עבש:תב ןוא
 ,(60 ז"ז ,1920 ,וָאקרַאכ) ןטקַא 4 ןיא

  ,ט 3 ןיא עמעָאּפ -- "ךוּב:קינָארכז

 -- ךעלהשעמ ייווצחז
 /ג"פ) "ןיור:עענש יד

 ;(1922 ,עװקסָאמ)
 ,געוו-דייש םייּב
 ףַארג רעדא ,(17 ז"ז ,1907 ,"טלעוו יד
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 ןזרעפ ןיא עדנעגעל ַא -- "ןעדיא יד ןוא
 עט52 ;1917 ,עװקסָאמ ,ןיצקַא .ה ג"פ) -

 ןיפי ;(וועיק ,"ג"פ:סקלָאפי -- עּבַאגסױא
 סרעדניק עשידיא
 ,וָאקרַאכ ,ג"פ רעשיגָאגַאדעּפײ) רעדיל
 ַא -- "העיסנ עכילרעדנואוו ידח 8
 ?ערח ;(ג"פ .זרעד) ןזרעפ ןיא עלהשעמה

 ,עװקסָאמ) "קירוצ ףעלַא ןופח ,"טנָאמ
 רעװקסָאמח -- "דיירפ=רעּבָאטקָאװ (2
 "1920 ענִיַארקוא ,עװקסָאמטיור ,ןעגנוהעז
 ןָא געט ,;(32 ז"ז ,1922 ,עװקסָאמ)
 טוָארּכ ןיא ןעמעָאּפ עניילק -- "ריד
 טינ ךָאנ .,(40 ז"ז ,1922 ,עװקסָאמ)
 ךרודפ :םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפערַאפ
 ,רעדיל .ּב ַא -- "רָאי ןופ ןרעיוט ,יד
 ןטפעשיקרַאפ ןיאי ,עמעָאּפ -- "םילוגלג,
 ,ןטקַא 3 ןיא עלהשעמ ַא -- "דלַאװ
 ,ערעּפָא * רעדניק ַא -- "ליּפשסגנילירפח

 ,ליּפשרעדניק ַא -- "רעריטרַאמ יד ייּבח
 פז ,גנולייצרעד עסיורג ַא -- ?ּביוטש;

 ;טסנוקח ּב"מז ןיא) עמעָאּפ --- "גרוּברעט
 :יא טכַאמעג טָאה .דנַא .א (/| ,"גניר
 סקילַאיּב א"צ ,ןעגנוצעזרעּביא עקינ
 ןצ ןוא "ףוגילעּב היראי גנולייצרעד
 סעיגָאלָאטנַא עניילק ייווצ טלעטשעגפיונ
 "טעּברַא רעד ייּבק ,רעטכיד עשידיי ןופ
 :רַאפ עט:2 ,1906) "עּבעילח ןוא (1903)
 ,1908 ,ןימיש ,ּב ג"פ--עּבַאגסױא עטרעמ
 | ,(48 ז"ז

 ;11 ,1905 ,"טרָאװ עשידוי סָאד, ןיא ,ןמלק-ןּב
 י124 ,1911 ,"רנאל עג סָאדא ןיא ,דליװנַאװ ,מ
 ,21/ ,ט59

 -- 1888) (עדיא) ַאדײא םעלליט
 ,שטיװָאלינוד ןיא .ּבעג (

 ?רעד עשידיי ַא ןעמוקַאּב ,טנגעג רענליוו
 םעד ןיא גנודליּב ענײמעגלַא ןוא גנוָיצ
 :ָארעּפלַא בקעי ,רעטָאפ ריא ןופ זיוה
 1905 ,"דנוּבצ םוצ טרעהעג .,שטיװ
 ןיא טּבעלעג ,עקירעמַא ןייק קעװַא
 ןיא ,ןַאעקַא ןליטש םייּב -- דנַאלטרָאּפ

 םיוּבנענעט -- סעלליט -- שטייט |

 +רעדניק -- "ןגעוו
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 +עשזדנַא:סָאל ןיא ,עדַאנַאק -- געּפיניװ
 +יל טכעלטנפעראפ ,עינרָאפילַאק--סעל
 :יניו ,"טרָאװ עשידיא סָאדװ ןיא רעד
 . ,םױּבלעדנַאמ .מ .א ןופ ר"א ,1918 ,געּפ
 ,דנַא .א יטייהיירפ. ,"דניירפ, ,ייטפגוקוצז

 --1897 22/ט) ּבייל-ףסוי םיוּבנענעמ
 =חרזמ ,ווָאסַאס ןיא .ּבעג (== |

 קָאטשניּב שירעּב ןופ ןוז סלַא ,עיצילַאג
 ןיא טגרעלעג רָאי 13 זיּב .ט הקבר ןוא
 ןוא לושסקלָאּפ יד טכַאמעגכרוד ,רדח
 נָא רעטומ רעד ןופ ןסיוװ םעד ןָא ןַאד
 ןיא טקידנעעג יז ,עיזַאנמיג ןיא ןעמוקעג
 ןיוו ןיא ןיצידעמ טרידוטש ,װָאשטָאלז

 םעד ןעמוקַאּב 1914 ואוו ,גרעּבמעל ןוא
 . ףיז טנעדוטס רעמערָא סלַא ,ר"ד לטיט
 =עגלַא ןופ סעיצקעל ךרוד ןטלַאהעגסוא
 ןיוש .שִיערּבעה ןוא ןדנַאטשנגעג עניימ
 :טנגוי רעד ןיא קיטעט ןעוועג רָאי 14 וצ

 ףיא טימ ,"ןויצ יריעצח עיצַאזינַאגרָא

 .ןּבעגעגסױרַא 1913--1910 גנוציטשעטנוא
 !??תיננסװ טפירשטַאנַאמ עשיערּבעה ַא

 רעשירַארעטיל רעד רעטנוא--ןטירד םעד
 -+רַאפ ואוו ,(ןַאמּפָאש ,ג ןוֿפ עיצקַאדערי

 .,סמעשזד ןגעוו א"צ ,ןעלקיטרַא ךעלטנפע
 םירפס:רכומ עלעדנעמ ,לערָאס ,טדנואוו
 ?טסע רעד ןופ רָאטקָאד סלַא ,דנַא .א
 ךיא טקילײטַאּב ךיז יימרַא רעשינכייר

 .צצנַאג יד טעמּכ ןוא המחלמ:טלעוו רעד
 "ןעװעג 1918 ,דלעפ ןיא טנידעג טייצ
 ןשידי םעד ןופ רעטײל ןוא רעדנירג
 ף.גרעּבמעל םעד תעשּב .,טַאריוּבּפיוא
 ןופ רָאטַאזינַאגרָא ןוא רעטייל םָארגָאּפ
 .?סגנוטער םעד ייּב עיצַאזיװָארּפַא רעד
 ןופ רָאטקַאדער ,גרעגמעל ןיא טעטימָאק
 םעד ןופ גנולײטּפָא רעשיטסיטַאטס רעד
 ףופ טלייװעגסוא ,טעטימָאקסגנוטער
 רעטערטרַאפ סלַא טַארלַאנָאיצַאנ ןשידיי
 ייד יײַּב ןדיי עשיצילַאג:חרזומ יד ןופ
 1920 ,זירַאּפ ןיא סעיצַאגעלעד עשידיי
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 עיסימָאק:ףילער רעד ןופ דילגטימ סְלַא
 ןדיי עשיצילַאג:חרזמ יד ןופ טריגעלעד
 ?קַארּפ ,ןּבילּברֲאּפ טרָאד ןיוש ןוא יינ ןייק

 ?טיוה רַאפ טסילַאיצעּפס- סלַא קידנריציט

 ,ןטײהקנַארק:סטכעלשעג ןוא = |
 ,א!סז1גה עשידיי:שילױּפ יד ןיא טקילײטַאּב -

 ,10304040 ,אסשץ 1402160014

 ?עג ,דנַא ,א ססז ןט 16 טסטק16ס }1

 .רעּביא ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ןּבירש
 עשימָאנָאקע ןוא עיגָאלָאיּב - ,עיפָאסָאליפ
 רעגרעּבמעל ןיא ךיוא ,ןעמעלּבָארּפ
 טכעלטנפערַאפ א"צ) 8 "טַאלּבגָאט;

 אוו רעּביא ןעלקיטרַא 12 ןופ עירעס ַא ||
 *ער ךיוא טייצ עצרוק ַא ,יוּבפיוארעד

 "סטרעוורַאפז ןיא ,(גנוטייצ יד טריטקַאד

 ןיא םָארגָאּפ םעד רעּביא .א"צ) 20--.1919 |
 ב"מ ןיא טצעזעגרעּביא  ;גרעּבמעל
 80:06006 01 קסעוסזופ ֹומ 2012060 64

 ףַאמרָאפניאז ןופ ןּבעגעגסױרַא טאג
 ' ?רַאפ וצ טעטימָאק םעד ןופ ָארויּבסנַאיצ

 ערעדנַא ןוא ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןקידײט

 רענָאדנָאל ןיא ,("רעדנעל עשיעּפָארײא

 טניז ,1921 "טַאלּבסלעדנַאה ןעשידיאז
121 
 טכעלטנפערַאפ רע ואו "גָאט םעדא

 :יצידעמ רעּביא ןעלקיטרַא עכעלטנכעוו

 =רוש? ?שדוח םעד ןופ ךיוא .,םינינע עשינ -

 ?ץניװַארּפ ןופ ןוא "דניירפ רעדא לָאנ
 ?רַאפ 22--1921 "טפנוקוצח ןיא ,רעטעלּב

 ןופ ןעגנורעניארעז עירעס ַא טכעלטנפע |
 ןּבירשעג ,"טצרַארעטילימ ןעשיכיירטסע ַא|

 :ןּבַאגסױא ערעדנוזַאּב ןיא .ןלעװָאנ ךיוא
 ,"הירומש ג"פ) 00566 6

 201026016 6 ,(16 ז"ז ,1918ה

 ?שיטסיטַאטס ַא -- 2צ+ 6 6 ש יד 6

 רעד רעּביא טעּברַא עכעלטפַאשנסיװ
 יא ןדיי יד ןופ עגַאל רעשימָאנַאקע
 .רעדנעלניורק ערעדנַא ןיא ןוא עיצילַאג
 -,זרעד) עיכרַאנָאמ רעשיכיײרטסע רעד ןופ

 ;(130 ז"ז ,1918 ,ג"פ . 06 1661

 טַאלּבנענעט -- םיוּב:ענעט

 .ךיז טָאה

1888 -- 
 - רדח ןיא טנרעלעג ,עילָאדַאּפ עשיצילַאג

 .ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש

 ,"ךמזהא-
 סָאד טריטקַאדער 1918--1916 ,"תירחשק
 ,יטַאלּבגָאטח רעגרעּבמעל
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 2ַאטס ןוא רעדליב טימ --- ןטססמספ?סו |

 =תיבג ןופ | ךמס ןפיוא ןטַאד עשיטסיט

 - ףירּב ,לקיה ג"פ) ןלָאקָאטָארּפ ןוא תודע
 14 0ט6800מ ;(170 ז"ז םורַא ,1919 ,ןיוו
 .?נירגַאּב עשיטילַאּפ ַא--ןטוטס סמ 010 גוו6

 - ?ףעדנימ עלַאנָאיצַאנ; שידיי יד ןופ גנודי
 םעד ךרוד ןּבעגעגסױרַאפ טכערסטייה
 ,סעיצַאגעלעד עשידיי יד ןופ טעטימָאק
 / ף"ד טימ ןעמַאװצ ;(64 ז"ז ,זירַאּפ
 = ססעטזמסמֹוצ סחש| יזנּכשא שַאיּבָאט
 .:קיטרַא טימ רושָארּב עטריפַארגָאטקעה

 ?רַאפ .םָארגָאּפ רעגרעּבמעל ןגעװ ןעל -
 / עשיניצירעמ ייֵר ַא ךיֹוא טכעלטנפע
 -  ,גסיװ:שיניצידעמ ןיא שילגנע ןיא ןטעּברַא
 / יָאדװעסּפ ענייז ,ןלַאנרושז עכעלטּפַאש
 / ,טסמסס ,/שז/ ,בודנב ,ירבע :ןעמינ
 0 /  ,דנַא .א סֹומ 2004

 רדא גיי) לשנַאיכדרמ טַאלּבנענעט |
 - ,ןַאריזוא ןיא .ּבעג ( |

 הבישי רעד ןיא ןוא
 ,(ןרַאגנוא ןיא ,בר רע

 ?אנריט םעד | יײיּב)

 ײקע ַא .ןעוועג
 / טניז ,ןיװ ןוא ץיװָאורעשט ןיא ןרעטס

 ןוא עשיטסיצילּבופ טכעלטנפערַאפ 1907
 רעד ןיא ןעלקיטרַא עשיטירק-שירַארעטיל
 רענליו ןיא ,?הּפצמהװ רעװעקַארק

 סטדַאטשנעזײא .ש ר"ד ןיא

 ןּבירשעג ואוו

 ןעװעג גנַאלנרָאי ,ט"טמ פ"א סנטסיימ
 ..ןופ ןלוש עשיערבעה יד - ןיא רערעל
 ?עגסױרַא לעגיז טימ ןעמַאזוצ ,עיצילַאג
 ,"וננושלא לֹּביִפ עשיערּבעה יד ןּבעג
 ענייז רַאפ םָארגָאּפ רעגרעּבמעל ןכָאנ
 .גָאּפ יד ןגעק "טַאלּבגָאט ןיא ןעלקיטרַא
 ןופ ןרָאװעג טרינרעטניא .ןדלעה:םָארג)
 / ןופ סָאלש ןיא ּבַאטשרעטילימי ןשיליוּפ
 רעד ייּב ווָאנַארַאּב ןיא יקסנַאלָאּב ץירּפ
 סנַאמסָארג  ,מ ןיא טעּברַאעגטימ ,לסייוו
 . ןעװעג ןרָאי עטצעל יד ןוא "ענוּבירט;
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 .אָאק ןשידייז םעד ןופ רעיײטשרָאפ רעד -

 ?גטעּברַא ,ןיוו ןיא "ָארויּב:ץנעדנַאּפסער

 ?ידיי:שטייד ןוא רעשידיי רעד רַאפ קיד |

 יעסערּפ רעש

 טבעלעג טָאה -- םהרכא יולדנעמ

 .?גױרפַאּב ןעוועג  ,ןיַאמ:טרופקנַארפ ןיא
 ,טסָאי ,מ .י רעקירָאטסיה םעד טימ טפד

 .לקיטרַא ןייז ןיא םיא טנָאמרעד רעכלעוו
 -נע סרעּבורג ןוא שרע ןיא שידיי ןגעוו

 עטשױע יד ןופ רענייא ,עידעּפָאלקיצ

 ?ערעטניארַאפ ךיז דנַאלשטייד ןיא ןדיי

 טָאה ,רָאלקלָאפ ןשידי םעד טימ טריס

 :געגעל ןעגנולמַאז ייווצ ןּבעגעגסױרַא ,ט

 םטסמ 66/ 5296 טמס 16260064 .-.סעד

 22 ,2 ,טרַאגטוטש) 10015006/ ?ס11

 ןוא (1845 -- עגַאלפױא עטרעמרַאֿפ עט

 1 611161615 806006--עגזססמ 06 (306-

 2קנַארפ) 500100660 205 9ז406ז ?012600

 רַאפ קידנצונסיוא ,(1856 ,ןיַאמ 2 טרופ -

 .פטפירש טשרקיערעד ןטעּברַא עקיזָאד יד

 טרעוו ןסיורג סרעדנוזַאּב ַא ,ןלעווק עכעל-

 םוידוטש םעד ןוא רָאלקלָאּפ ןשידיי ןרַאפ

 עטירד ןייז טָאה ללכּב שידיי:ברעמ ןופ
 פקזסװשסז6ז טמ6 ט"א טעּברַא עסיורג

 זא6061װ924ז160 06019011-14619016ז+ 1

 2808 2616248 ?2ט: 10145,- 521200,-40

 5ק11000061167 - 1666. 64

 85 66ז0 21ט006 608 01465 106 40

  =פיוק ,י ג"פ) ישסז1 טמס פוממ 60404616
 .+או1 זיז ,1856 ,ןיַאמ:טרופקנַארפ) ,ןַאמ
 ,,ט טגנערּב ךוּב ןקיזָאד םעד ןיא ,(425|
 ןייז סיוא ןורּכז םענעגייא ןופ בור סָאד

 ןענָאזרעּפ עקיניײא ןופ רעדָא טייצטנגוי |
 ךָאנ ךיז ןּבָאה סָאװ ,הביבס ןייז ןופ
 ,רעגייטש ןשידיי םעד ןיא טּבעלעגסױא

 :סנדער ןוא רעטרעװכירּפש עשידיי 0

 ,ןטרַא |
 ןוא רעטרעװכירּפש (}
 ןטײקכעלנעזרעּפ ףיוא ךיז ןעיצַאּב .סָאװ

 יולדנעט -- טַאלּבנענעט

 :סעירָאגעטַאק 4 ןיא טריּפורג
 ,ןטרַאסנדער
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 . {דומלּת ןוא ךנּת ןופ ןשינעעשעג ןוא

 .ןופ ןטרַאסנדער ןוא רעטרעװכירּפש (2
 2רע ןוא טּפַאשגולק ןופ םיללּכ (3 ;ןּבעל

 ?סנדער ןוא רעטרעװצירּפש (4 ;ןעגנורַאפ

 ,ןסָאטימ ףיוא ךמוס ךיז ןענייז סָאװ ,ןטרַא
 ןיא ,ןטָאדקענַא ןוא סעדנעגעל ,תודגא
 ןופ גנורעלקרעד ןוא גנושטייטסיוא רעד
 ,ט טזייװ רעטרעװכירּפש עטכַארּבעג יד
 רעטלַא רעד ןיא תואיקּב סיורג סױרַא
 ,רוטַארעטיל רעשידומלּת ןוא רעשִיערּבעה
 ןוא רעשטייטיירבע רעד ןיא ךיוא יו
 טפַאשטנַאקַאּב עטנעָאנ ַא ןוא רעשטייד
 . ןיא .רעגיטשסנּבעל ןשידי םעד טימ
 סָאװ ,לצנתמ ךיז רע זיא המדקה רעד
 . טייקכעלגעמ יד לָאמ 'עלַא קידנּבָאה טינ
 ןקידנרעק ןוא ןצרוק םעד ןּבעגוצרעּביא

 רע טָאה ,שטייד ןיא קורדסיוא ןשידיי
 ןעגנערּב וצ ןסָאלשטנַא ףוס-לּכ=ףוס ךיז

 ןיא ןטרַאסנדער ןוא רעטרעװכיײּפש יד
 / ןיא רעּבָא) םרָאּפ רעלעניגירָא רעייז

 זַא ,קידנעגָאטַאּב ןוא ,(תויתוא עשטייד'
 ?ןָאגרַאשז+ רעד ,טשטניוו ןײלַא רע זַא

 ןעק ,ןּבעל ןופ ןדניװשרַאפ רעכיג סָאװ לָאז
 סָאדלַאז זַא ,ןלעוּפ טינ ךיז ייּב רעּבָא רע
 זיא סָאװ ,עקידתופירח ןוא עקיטפעיק

 ןופ ךשמ ןיא טקעלַאיד ןקיזָאד םעד ןיא
 טדערעג ןוא טכַארטעג רעטרעדנוהרָאי
 .פשטייד ןיא רָאנ טינ קלָאפ ןופ ןרָאװעג |

 עשידיי עלַא ןיא ךיוא טרעיינ ,דנַאל
 לָאז ,ןענַאד ןופ ןעמַאטש סָאװ ,םיצוּביק

 רע טניפעג ייּברעד ;ןרעװ ןסעגרַאפ

 *רָאפ ךס ַא סָאװ ,שידיי ףיוא תוכז ַא ךיוא

 :עג טלַאהימ עבלעװ ,ןעגנודנעוו ןוא ןעמ

 . תמאּב ןענייז ,ײיילעשיומ, רַאּפ ךעלטנייוו
 רעדָא ןקורדסױא עשטייד :טלַא רָאג
 ?ירעטקַארַאכ--ןעמזילַאיצניװַָארּפ עשטייד

 דצמ שידיי וצ גנוָיצַאּב רעד רַאפ שיטס
 / ןופ טײצ רעד ןיא עטרעלקעגפיוא יד
 גנוגעווַאּבעיצַאּפיצנַאמע רעשידיי רעד
 י ,דנַאלשטייד ןיא



 -- 1879) (ַאילָאק) ןמלק רעּפעט
 ?גיא ַא ןיא סעדָא ןיא ,ּבעג (

 עטוג ַא ןעמוקַאּב .עילימַאפ רעטנעגילעט

 םעד טקידנעעג ןוא גנויצרעד עשידיי
 |  =עגלַא ןופ סרוק

 גנודליּב רעניימ
 ךיז ,עיזַאנמיג ןיא

 ןיא ןגיוצעגנײרַא -
 רעלַאנָאיצַאנ רעד
 ?עג ןוא גנוגעוװַאּב
 - םעד וצ ןענַאטש
 "דחא ןופ זירק

 !רעסיוא ןייז .םעה |
 . םיא טָאה טנעלַאט:רענדער רעכעלנייוועג
 :עג זיא רע ןוא ןעמָאנַא טכַאמעג ירפ
 ןּבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןשיווצ ןעוו

 ידַאר םעד רַאפ דנורג ַא טגײלעגקעװַא
 ,םזינויצ ןלַאק
 ןופ םענייא ףיוא טריגעלעד ןעוועג ךיוא
 :עּפש .ןסערגנָאק עשיטסינויצ עטשרע יד
 : ,רעּבָא רעט
 ןענַאטשעגוצ רע זיא ,עיצולָאװער רעש
 ןובירט רעד ןרָאװעג ןוא "דנוּבז םוצ
 טליּפשעג .עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןופ
 ?ןרידוטש רעד ןשיװצ עלַאר עסױרגַא
 :ָאק עשידנעלסיוא יד ןיא טנגוי רעקיד
 :וקסיד יד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,סעינָאל

 ?יטסיגויצ רעד ןופ רעריפ יד טימ סעיס -

 :צײװ םייח טימ א"צ ,גנוגעװַאב רעש
 1905 ןופ געט:רעּבָאטקָא יד ךָאנ ,ןענַאמ !

 יד רעּבָא ,ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא
 .ופ ןגָאלשעגּפָא םיא ןּבָאה רעטעּברַא

 טימ ןעמַאזוצ 1907 .ךַאו=עמרוט רעד
 :סירָארעט:ןירענָאיצולָאװער ַא) יורפ רעד
 :ָאיצַאסנעס ַא ףיוא טָאה רע עכלעוו ,ןיט
 רעקסנימ רעד ןופ טײרפַאּב ןפוא ןלענ
 ןופ ןוא ןילרעּב ןייק ןפָאלטנַא (עמרוט

 ץלַא ךיז .עקירעמַא ןייק קעװַא טרָאד
 ןוא םזילַאיצָאס ןופ קידנרעטייוורעד רעמ
 2גיא ןוא םזיכרַאנַא םוצ קידנעײגרעּביַא

 .רעטעט

 .רע ןיא טסינויצ סלַא

 +לסור רעטשרע רעד ברע

 י ג"פ) ךוּב |
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 ."וצ ןּבױהעגנָא רע טָאה ,םזילַאודיװיד
 .עגנוי ןופ זיירק ַא ךיז םורַא ןריּפורג
 'ו ,,יודנַאל עשיז ,עשרַאװ השמ יו ,רעטכיד

 קיווייל ךיוא רעטעּפש ןֹוא רידַאנ השמ |
 טַאהעג טָאה רע עכלעוו ףיוא ,.דנַא .א
 +ײטַאּב ךיז טָאה רע .העּפשה עסורגַא
 ףטײצ עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא טקיל
 ,",ש .ַא ,פצ רעד ןיא טּפיוהרעד ,ןטפירש

 'ואוו ,,דנַא .א "ןעּבעל ןוא רוטַארעטילװ
 ףטנטערַאפ ,יצצורּבַא'ד פ"א ,טָאה רע

 ךיז ,ןענָאטעילעּפ ןוא ןעײסע /טכעל
 .,ןעגנוצעזרעּביא טימ ןּבעגעגּפָא ליפ ךיוא
 "ןעּבעל עיינ סָאדח סיקסװָאלטישז ןיא
 .סיקסווָאקילוק:ָאקינַאיסװָא טכעלטנפערַאפ
 'ןרַאּפ ,יָאטסלָאט וועל ןגעוו  עיפַארגָאנָאמ
 .השמ טיִמ ןעמַאװצ לעזיימ סקַאמ ג"פ
 ןופ ןעמַארד יד טצעזעגרעּביא עשרַאװ
 "לעגיױפ=רעסַאװ רעדז ווָאכעשט ןָאטנַא
 "רעטעפז) "ַאינַאװ לעקנָאק ,("וויימ ידז)
 .עט2) "ןעטרָאג:ןעשרַאק רעדח ,(יַאינַאװ

 .גרָאעג ,(ןיקצעלק .א .ּב ג"פ עּבַאגסױא |
 ?ּביא קירנעהח סעיפַארגָאנַאמ סעסעדנַארּב

 -?"ףשיצינ ףךירדירפ ןוא (168 ז"ז) "ןעס

 ."ןלעטשפיונוצ ןיא טקילײטַאּב ךיז ,(141 ז"ז)

 .שינעפעיט רעד ןופח עיגָאלָאטנַא סקעדַאלװ |
 'יד טכַאמעג ךיוא רעכלעוו רַאפ ,"ץרַאה ןופ
 =בעה ,שיסור ,שטייד ןופ ןעגנוצעזרעּביא

 ןסיורג םעד ןיא ןוא ,שילגנע ,שיערי
 =רעטרעוו ןשידעּפָאלקיצנע ןשילגנעשידיי

 1915 ל"נ ,ןײטשריּפַאס
 -?טייצ עשיסור ןיא ךיוא טעּברַאעגטימ
 .דנַא .א 110824 אוספ ןיא יװ ,ןטפירש

 +עגקעװַא עיצולָאװער:ץרעמ רעד | .ךָאנ
 ןטנַארגימע - עשיסור עּפורג ַא טימ ןרָאפ
 ןיא בור סָאד טּבעלעג ,דנַאלסור ןייק
 ;קיטסינַאמרעג טרידוטש ואוו ,ווָאטַארַאס
 =וצ טלָאװעג 1920 ,טעטיסרעווינוא ןיא
 =ַאּב טינ רעּצָא ,עקירעמַא ןייק ןרָאפקיר
 - :ליװ .ןיא טּבעלעג ןוא עזיוו ןייק ןעמוק
 ןעיײסע טקורדעג ,עשרַאװ ןיא ןוא ענ
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 =בירז ,"גָאטז רעגליוו ןיא "ןציטָאניז| טיא
 ,"שיריי:יײנװ סנעויר .א ,יןעג

 ,"עגיל?רוטלוקח ג"פ) "לוש:טעּברַא ןוא
 טימ טקיטפעשַאּב ךיז ,(63 ז"ז ,3
 ,סעיצקעל עשילגנע ןּבעג
 נטַאר ןיק קעװַא 1922 .ןטַארעפער
 ?סירוי ּב"טּפ ןיא טרידוטש ,דנַאלסור

 ןוא ץנעדורּפ ןַא טימ טקידנעעג
 ,טעטיסרעוינא םעד גנונעכייצסיוא

 ,גויטסוא:יקילעוו ןיא טצעזַאּב ךיז סנטצעל
 רעשרָאפסיױא סלַא ,,ּבוג רעקסלעגנַאכרַא

 יד ןופ ענייא -- ,טכירעגסקל ;9 םייּב
 ?רעדָאמ רעד ןופ ןרוגיפ עטסלעניגירָא

 ַא טימ ,ץנעגילעטניא רעשידײ רענ
 ןפרַאש ,םענַאּב-טלעװ ןפיט ,ןסיוו טיירּב
 טסייג ןקידנכוז קיּביײא ,ןקיורמוא ,זילַאנַא
 יד רע זיא ,םוילאעדיא ןלעדייא ןוא
 ַא רעטנוא ןענַאטשעג ןרָאי עטצעל
 ילער ןשיסור ןופ העּפשה רעקרַאטש
 :ָאניא .,ווָאנַאזָאר ַא ןוֿפ ,םזיציטסימ ןזעיג
 קעװַא ןצנַאגניא ןוא . ,יקסנענַא יטנעק
 ליטס רעד .טייקשידיי ןוא םוטנדיי ןופ -

 ?עלעּב ןוא ץעשיטסיצילּבוּפ ענייז ןוּכ

 יד ןופ רענייא ןיא ןעייסע עשיטסירט
 ַא ןיא םגה ,שידיײ ןיא עטסלעניגירָא

 ' ,טריזיניטַאלװ ,טלטסגיקעג סָאמ רעסיוועג
 ןכַאמ וצ הנװּכ רעד טימ .שידיי

 ךַארּפש יד ןרעטייוורעד וצ ,"קִיעּפנָאלַאטח
 2יֵצ םעד ןופ טעטירַאגלואװ רעד ןופ
 זיא ייז ןופ גנולמַאז ַא ,ןָאגרַאשז"סגנוט
 .י'נ ןיא דניירפ ענייז ןופ ןּבעגעגסױרַא

 ענײז .("ָאכעװ ג"פ) ."ןעגַאזגיזז טײא
 עטסעּב יד וצ ןרעהעג ןעגנוצעזרעּביא

 ,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא

 ,שטיוועלאבימ/ ,3

 ; 1923 ,"סטרעװרָאפ , ןיא . ,ןויבצ  }?טסילַאיצָאס
 תשמ { 1922 טסוגװַא ,"גָאט, רענליוװ ןיא ,ןעזייר .ז
 סָאד ןעסָאגרַאפ טינ ןעּבָאה טנעה ענײמפ ,רידַאנ
 ,ןאמײנ .מ 170 - 65 ו"ז ,"טולּב עגיזָאד

 | רעט -- רעפעט

 - =רעּביא
 -| לושטפנוקוצח סלעדייז טרעּבָאר טצעזעג |

 ןטלַאהעג

 ,י"נ ןייק ןעמוק

 .ןיא חיִגָשמ ןרָאװעג 1894 ,לֹוש עשיער

 יד רעדַא תוכלמ

 / ןעשידיא ַא ןופ תונורכוק
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 ,"רעטעלג עשירארעטיל, ןיא ,*ַאטַאטסָאּפא אילַאק ,
 רעד 11925 ,"גָאט, ןיא ,קיגלַארָאק .א ר"ד 0
 ,1925 ,"סדגוק , ןיא ,רעגידעצעל

 | --.1851 ןוושח יד) בקעי רעמ
 רעד ףיוא ,טדַאטשיײנ ןיא .ּבעג (

 עילימַאּפ רעד ןיא ,ץענערג רעשיסײרּפ
 ןיא טנרעלעג רָאי 13 זיּב ,רחוס ַא ןופ
 | םינָאלס ןופ תובישי יד ןיא ןַאד ,ררח
 עג הנותח רָאי 17 וצ ואװ ,ענדָארג ןוא
 ,טלָאװעג טָאה רעווש רעכייר רעד .טַאה
 ,בר ַא רַאפ ןענרעל רעטייװ לָאז רע
 טַאהעג ליפ וצ ןיֹוש ךיז טָאה ,ט רעּבָא
 רעד ןיא ןוא הלכשה ןיא טזָאלעגנַײרַא
 .ךוא ,רוטַארעטיל רעשטייד ןוא רעשיסור
 ַא רַאֿפ טכַאמעג םיא טָאה רעווש רעד
 .וָאטטָאר ןיא ןטלַאהעג 90 -.1880 ,רחוס
  שצג ןַאד ,לוׂש עשיפור:שיערּבעה ַא ןָאד

 .בעה ַא טנפעעג אוו |

 1892 ,"ערָאיפעטנַאמ הרוּת-דומלּתז רעד
 ןוא דלעפנעזָאר טירָאמ טימ ןעמַאזוצ
 7 ייג ןיא ןּבעגעגסױרַא ןָאסנָארַא לאויו
 ,"ןוז ידש טפירשנכָאװ ַא ןופ ןרעמונ
 לַאנרושז:שדוח ַא ןּבעגעגסױרַא 98--7
 טסַאפרַאפ ,(ה"ה 8) "ןעּבעל ןוא רוטַאנ;
 עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיי םעד רַאפ
 .םעד ןופ בור סָאד ,ןסעיּפ ייר עצנַאג ַא
 תבישא יװ ,סעטערעּפַא עשירָאטסיה ןימ
 2עלקילג רעד, ,/רמּת ןוא ןונמַאז ,"ןויצ
 ענרעּבליז ידי ,(1892) ךעטסַאּפ רעכ

 לעַאפַארח ,"יאנּתסוּבז ,(1893) ײטײצכָאה
 רעדָא םידוהיה תומחלמא ,"עטנָאמ לעד
 רתּכו ,(1895) "ןיסעצנירּפ עטּביורעג יד

 יאני ןופ גנוניורק
 ?נַאקס רעד רעדָא לגיופּביור ידא ,"ךלמח
 ,(1899) רעטסנעפ עכיוה יד ןיא לַאד
 --יָארלַא דוד רעדָא חישמ רעיינ רעדח
 - ּוהּכלמ:תּב ידח ןַאמָאר סדליפסנָאקיּב טול
 .ַארג עשידיי יד רעדָא עניגערח ,(1901)
 ;(1908) "המשנ עשידיי ידח ,(1902) "עגיפ

(28) 
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 .ַא--,יטעּב:דניק ןיא רעססַאפרעפ רעדי

 ןּבעל םעד סיוא ;טקַא ןייא ןיא עידעמָאק

 ןיא רעּבײרשנעמַארד עשידיי יד ןופ

 ,"ענהיּב עשידיא אידז ּב"מז ןיא) עקירעמַא

 ---ןיקסװעשַאמָאט טימ ןעמַאזוצ ,(1897 יינ

 תּבש ןופ תוכז ןיא רעדָא ך"ש רעדא

 יז ןכַאז ערעדנַא ענייז ןופ .(1998) "שדוק

 ורּביהא ןיא סױרַא םרָאפכוּב ןיא ןענ

 ?ָאמוה --"הלּפמ ס'נמה? :"ָאק גנישילּבַאּפ

 ַארקָאטסירַא עיינח ; גנולייצרעד עשיטסיר

 רעדע ;גנולייצרעד| .עשיטסירָאמוה---"ןעט

 --"תפומ סייּבר םעד רעדָא דרָאמ רעמייהעג

 -  ףַאמָאר
 עטכישעג ,ןירָאג .פ ןאקירמאב לארשי ימכח

 ,266 יז ,11 ,רעטאעט ןעשידיא ןופ

 (1917 6/א1--1574) השמ .ןַאמרעמ | 
 :ײא ,דנַאלסורסײװ ,וועילהָאמ ןיא ,ּבעג

 רעשידיי רעד ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ רענ

 .,דנַאלסור ןיא גנוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס

 רַאפ ךָאנ רע טָאה

 ןופ גנודנירג רעד

 א ךיז ידנ' בוא

 .רַאפ טימ ןּבעגעג

 ?ַאיצַאס ןטײרּפש

 .ןעעדיא עשיטסיל
 "גריובעג ןייז ןיא

 2בריּפורג ,טָאטש-

 ַא ךיז םורַא/ קיד

 .ץנעגילעטניא ןוא רעטעּברַא עגנוי זיירק

 ןויטקַא ןַא ןעמונעג רע טָאה רעטעּפש

 | =ליוו ןיא טעּברַאעג ,"דנוּב ןיא לײטנָא

 -ייא ןעוועג ,.דנַא .א ענוװָאק ,קסנימ ,ענ

 יד ןופ רענ
 ?סיוא עלַאגעל ןוא עלַאגעלמוא עלַא ןיא

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןּבַאג

 ידנוּב רעד? ןַאגרָא םעד ןופ רָאטקַאדער

 ,1904 טניז
 ,שידי ףיוא ןרושָארּב עשיטסילַאיצָאס

 ,רָאטַאזירַאלוּפָאּפ סלַא טנכייצעגסיוא ךיז

 ?טסּבלעז טימ ןּבעגעגּפָא ליפ רעייז ךיז

 ןַאמרעט -- רעט 6 '

 ,גנודליב
 ?רַאפ ,ןָאדנָאל ןוא זירַאּפ ןיא ,דנַאלסױא

 . רעטעּברַאטימ עטסטנעָאנ

 - רעשיטקַאֿפ

 .ךסַא טצעזעגרעּביא טָאה
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 ןיא טכַארּברַאפ רָאי עכעלטעו

 :עגנעל ַא 1905 ,ןסיװ ןייז קידנעמוקלופ

 סלַא עשרַאװ ןיא קיטעט ןעוועג טייצ ער ;

 נָא ןוא טעטימָאק ןקיטרָא ןופ דילגטימ

 :ַאּב ךיז - ,עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןופ רעריפ-

 .ןטשרע םעד -- "רעקעווח ןיא טקיליײט

 1906 ּבײהנָא ,ןַאגרָא ןשידנוּב ןלַאגעלי

 טקידנערַאפ ואוו ,ןָאדנָאל ןייק טרירגימע

 ,םזיכרַאנַא ןגעק טעּברַא ערעסערג ַא

 עשיטסיכרַאנַא יד וצרעד קידנרידוטש

 1907 .ייזומ ןשיטירּב ןיא רוטַארעטיל

 -עג ךיז ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 2רִא רעקיטרָא רעד ןופ שארּב טלעטש

 ?רע סיורג טימ ,"דנוּבז ןּופ עיצַאזינַאג

 ?ואז םעד ןיא סעיצקעל ןטלַאהעג גלָאפ/

 רעכלעװ ,"ןעמעלַא רַאפ טעטיסרעווינ

 ןרָאװעג טכַאמרַאפ ןכיגניא רעּבָא זיא

 טריטסערַא .טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ

 רעד ןיא םישדח עכעלטע ןסעזעגּפָא ןוא |

 טקישעגסױרַא רע זיא ,גנוטסעפ רעקסירּב

 רעטנוא טָאטשנריױּבעג ןייז ןיא ןרָאװעג |

 טסערַא םעד תעשּב .טכיזפיוא:ײצילָאּפ

 ןעגנַאגעג ןרױלרַאפ "ענַארכָאװ ןיא זיא

 עקיטרַאפ ַא--םזיכרַאנַא ןגעוו קרעוו ןייז

 םיא טָאה סָאד ;ןרָאי ךס ַא ןופ טעּברַא

 ןײז ןוא שפנ : תמגע ליפ טפַאשרַאפ

 רע רעכלעװ ןופ ,עמטסַא--טײהקנַארק

 - רעמ ךָאנ ךיז טָאה ,ןטילעג גנַאלנרָאי טָאה

 רע טָאה ךָאד .םעד ּבילוצ טקרַאטשַאּפ

 רעד ןיא ןטעּברַא וצ טרעהעגפיוא טינ

 + +םֹוא רעד ןוא װעילהָאמ ןיא גנוגעװַאּב

 ןקיזָאד םעד טריטנעזערּפער טָאה ,טנגעג
 ןיא גנוטַארַאּב?ײטרַאּפ רעד .ףיוא ןָאיַאר

 רעד ןופ תופידר יד זיּב ,1908 ענדָארג

 עלעירעטַאמ ערעוװש יד ןוא עיצקַאער

 וצ ןעגנואווצעג רעדיוו םיא ןּבָאה עגַאל

 טרָאד ןופ ןוא ןָאדנָאל ןייק ןרירגימע

 ןופ רעטנעצ םעיינ םעד ןיא ,י"נ ןייק

 יענַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד
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 :לוק טימ ןּבעגעגּפָא טּפיוהרעד ךיז גנֹוג
 רעלוּפָאּפ ןרָאװעג ,טייקיטעט רעלערוט
 ?עלטפַאשנסיװ ףיוא סעיצקעל ענייז טימ
 :עגטימ ,סעמעט עשיטסילַאיצָאס ןוא עכ
 .רעד ןופ ןַאגרָא ןשידי םעד ןיא טעּברַא
 :ײּברַא רעד; ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס
 ףסוי ןוא יקסניּפ דוד ןופ ר"א "רעט
 .םעד טריפעגנָא טָאה סָאװ ,גרעגסָאלש
 :יליִּב ןוא "טייקלעג" רעד .ןגעק ּפמַאק

 יא םזילַאיצַאס ןשידיי םעד ןופ טייק
 ןרָאװעג טלייוװעגסיוא רעטעּפש ,עקירעמַא
 ןופ עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ סלַא
 םהרבא ןופ ר"א ןוא "טפנוקוצ רעד
 ןופ רָאטקַאדער:ספליהעג ןרָאװעג ןיסעיל

 יא טקילײטַאב ךיוא ךיז ,לַאנרושז םעד
 רעד ןופ ןענַאגרָא עלענַאיסעּפָארּפ יד
 יא ןעװעג ,טפַאשרעטעּברַא רעשידיי
 רעשידיי רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענ
 :עדעפ) "עיצַארעדעפא רעשיטסילַאיצָאס
 יטסילַאיצָאס רעד ןופ לייט רעוװיטַאר
 ?נעָאנ ןוא ,(עקירעמַא ןופ ײטרַאּפ רעש
 --ןענַאגרָא עריא ןופ רעטעּברַאטימ רעט
 .:ַאיצָאס ןעשידיאז ןכעלטנכעווייווצ םעד
 טַאלּבנכָאװ םעד -- ךָאנרעד ןוא "טסיל
 2קע רעד ןופ דילגטימ ;"טלעוו עיינ ידח
 "גניר=רעטעּברַאװ םעד ןופ עוויטוקעז
 רַאפ טעטימָאק םעד ןופ רעציזרַאפ ןוא
 טָאה ,עידנַאגַאּפָארּפ ןוא גנורעלקפיוא
 םעד ןופ עּבַאגסױא יד טריטקַאדער רע
 ?שנעמ יד ןוא טלעוו ידח גניר:רעטעּברַא
 ןטנָאמרעד ןופ גָארטּפױא ןיא ,"טייה
 רעּביא קרעװ ַא ףיוא טעּברַאעג טעטימָאק
 יַאב:רעטעּברַא רעד ןופ עטכישעג רעד

 ןופ רָאטקַאדערטימ ךיוא ןעוועג ,גנוגעוו
 ןשיועּפָאלקיצנע ןשילגנע?שידיי ןסיורג:
 עיינ סָאדז סנעזייר .א ןיא ,ךוּברעטרעװ
 רעד גנולדנַאהּפָא ןַא טכעלטנפערַאפ "דנַאל
 ."םיאיבנ יד ןופ לַאעדיאז רעשיטילָאּפ
 .רָאנ ךרוד עיצולָאװערץרעמ רעד ךָאנ
 ,דנַאלסור ןייק ךיז טרעקעגקירוצ עיגעוו

 עקצעװָאקשערעט -- ןַאמיורעט == ןאמרעט

 רעד ןופ רַאטערק

,1918 

 .,גנוסייצ:רעדניק רעש |

 ,"בויאי)

1190 

 *עס ןעװעג טייצ עסיוועג ַא ּב"טּפ ןיא
 ןופ עיצקַאדער

 :יֵלָק םעד ּבילוצ רעּבָא ,102008 םעמנה
 ףוא טקריװעג טכעלש טָאה סָאװ ,טַאמ
 ךיז ןוא ּב"טּפ טזַאלרַאפ ,טנוזעג ןייז
 - זיא רע ואוו ,טָאטשטר ּבעג ןייז ןיא טצעזַאּב
 רַאטערקעס סלַא ןרָאװעג טלייװעגניוא
  ףַעג ןכיגניא רעּבָא זיא ,טָארטַאטש ןופ
 ןענייז ןטעּברַא עליפ ענייז ןופ ,ןּברָאטש
 ,ןָאיגילערא :זיולּב סױרַא םרָאפכוּב ןיא
 סלַא טשרעוצ) "ןעצטַאזנעגעג:ןעסַאלק ןוא
 טקורדעגרעּביא ,ענַאגסױא עלַאגעלמוא
 ;18 ז"ז ,1906 ,עשרַאװ ,"טלעוו יד ג"פ ןופ
 :ץזרעּביא רעשיסור ַא ןיא ךיוא ןַאװרַאפ
 =רעטײּברַא רעד ןוא רוטלוקא ;(גנוצ
 ןוא רעסַאפרַאפ ןופ דליּב ןטימ -- "סַאלק
 2ּפע אנכש ןופ ןּבירשעג עיּפַארגָאיּב ןייז
 ,וַאלסָאנירעטַאק ,' טלעוו יד ג"פ) ןייטש

  גיפ--עּבַאגסױא עט: ;44 זז
 ,(46 ז"ז ,1918 ,עשרַאװ ,"ןעגַארפ:סנעּבעלװ

 -- 1894) רעדנַאסקעלַא ןַאמױרעט
 :ַאטס לטעטש ןיא ,ּבעג (

 ןופ רעטעּברַאטימ .עינעמור ,יטשעשינ
 ןוא ןעגנוטייצ עשינעמור ענעדיישרַאפ
 :ינעמור ַא ןופ רעּבעגסױרַא ,ןלַאנרושז

 טכעלטנפערַאפ

 ןטפירשטייצ עשינעמור ענעדיײשרַאפ ןיא
 .ש ,ןרָאהנײא דוד ןופ ןעגנוצעזרעּביא
 ,הפי .י ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,שאוהי ,גורפ

 ןייז) םכילע:םולש ,רעּפָארג .י ,רעלימ ,ל
 --עּבַאגסױא רערעדנוזַאּב ַא ןיא ,(דילגיוו
 ןעזיר םהרבא ןופ ןלעװָאנ ענעּבילקעג

 ,(,דנַא .א "דסח-תלימג רעדז
 - :יךיי ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא טלעטשעגפיונוצ
 ,שינעמור ףיוא רעטכיד עש

 ןופ -- קחצי=יול עקצעװָאקשערעט
 טכעלטנפערַאפ טָאה ,ןיטנַאטסנָאק?טלַא|

 ןּב רעד/ ט"א רעדיל 21 ןופ גנולמַאז ַא
 (4 זיז ,3 ,רימַאטישז) "דיחי

 ,המישר ,רעניוו .ש
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 ---1894) .למיז:ריאב שטַאקמ
 .,קסרָאּבירּפ ףרָאד ןיא ,בעג )

 . ןופ עילימַאפ רעד ןיא ,,ּבוג רעוועיק
 ,רדח ןיא ןעגנַאגעג רָאי 13 זיּב ,דמלמ ַא
 ,לדמלמ-ספרָאד ַא ןרָאװעג ןײלַא ןַאד -|

 ךיז .קידנעמענרַאפ |

 טרעדנַאװעגסױא 1913  ,גנודליּבטסּבלעז
 ?רַאפ םיריש עטשרע יד ,עקירעמַא ןייק

 .רענַאקירעמַא:שיסור יד ןיא טכעלטנפע |
 110848 ןוא 2ץס0806 0080 ןעגנוטייצ

 ,ןיא ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא ןַאד - ,טוק

 ?עג ייז ןוא ןעלּבַאפ ןוא רעדיל שידיי -
 .,"טלעוו עיינ יד, ,".ש .א .פח ןיא טקורד
 .?פיואז ,"שידיי:יינז ,יטייהיירפח .,"סדנוקז

 ,דנַא .;א  ?גנַאג = פָאמ סלַא טקיטפעשַאּב
 י"ג ןיא רעטעּברַארעל

 -ןוויס א"כ) לאומש- -בקעי ןַאנטכַארמ
 ,?שטורװָא ןיא ,ּבעג (1889 ךָאנ -- 31
 .,סעדָא ןיא טּבעלעג 1863 ןופ ,ןילָאװ
 יב רעטלעטשעגנָא ןעועג זיא רע ואוו
 ךיז ןרָאי רעק:80 יד ןיא ,ןיקסדָארּב .א
 :עג .עיּבַארַאסעּב ,ןַאמרעקַא ןיא טצעזַאּב
 עשיסור ךיוא ןוא עשִיערּבעה ןיא ןּבירש
 גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא ,ןטפירשטייצ

 ,(1870 ,סעדָא) ייתחא הדוגאי ןעלקיטרַא
 ףיוא ,דנַא ,א (1881) "הרוּת רואח ךווּבַא

 ןופ ןעמַארד עקינייא טסַאּפרַאפ שידיי

 ּבייװ עטייװצ סָאד/ יװ ,ןּבעל ןשידיי

 ,"טכענק רעיירט רעד רעדָא

 - ,טכעלטנפערַאפ טינ ןּבילּב
 . 446 ,ןורּכז רפס

 (1888 --- 18..,) לדייז=הנוי קינּבורמ
 ַא ןעמוקַאּב .עילָאדָאּפ ,ןיטיל ןיא .ּבעג

 רע זיא ,גנויצרעד עזעיגילער גנערטש
 העּפשה רעד רעטנוא ןעמוקעג רעטעּפשו

 נָא ךיז ןוא רוטַארעטיל-הלּכשה רעד ןופ
 ,גנודליגטסבלעז טימ ןּבעגוצּפָא ןּביױהעג
 =סיוא - .סָאהעג גונעג טָאה רע סָאװרַאפ

 קינבורט - -- | מטכַארט -- שטַאקט

 | טימ קיטייצכיילג

 - ,"הנידח :

 *עג ןענייז יז רעּבָא ,"הנבל שודיקװ

 -:?עטייווצ יד .תידוהי רעדָא ,תיד
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 .יטַאנַאפ - עקיד לטעטשה יד ןופ ןייטשוצ
 :ָאטישז ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה רע .רעק !

 טקיטפעשַאּב ךיז טָאה רע ואוו ,רימ
 רעשיפיט ַא ,רערעל רעשִיערּבעה סיַא
 טָאה סָאװ ,ןרָאי רעק570 יד ןופ ליּכשמ
 'וצ ךַאז רעקיטעטליואוו ַא רַאפ ןטלַאהעג
 ור יד םירוחּב"הבישי יד טימ ןענרעל
 טצַאשעגּפָא ךָאד .רע טָאה ,ךַארּפש עשיס |

 שידיי ןופ גנוטיידַאּב ערעייהעגמוא יד
 גנודליּב ןטײרּפשרַאפ וצ לטימ סלַא
 ןקיטעט ַא ןעמונעג ןוא קלָאּפ ןשיװצ
 רעשידיי רעקיטלָאמעד רעד ןיא לײטנָא
 =רעלוּפָאּפ ןּבירשעג טָאה .,רוטַארעטיל
 .=ןיוה" ןיא ןעלקיטרַא עכעלטּפַאשנסיװ
 =ביּב-סקלָאפ רעשידויא ס--ע"ש ,"דניירפ
 'טָאה ןוא ןּבַאגסױא ,דנַא .א "קעטָאיל

 =ַאמ עטשרע יד ןופ סנייא ;טסַאפרַאפ
 ט'א שידי ןופ רעכיבנרעל ענרעד
 =רהעל סעשיטקַארּפ / רערהעל--נָאגרַאשזא
 =ָאגרַאשז איד ..ןענרעלרע טכייל וצ ךוּב
 "טיצ עצרוק ןייא ןיא עכַארּפש עשינ
 =רעמס בקעי ג"פ ,עּבַאגסױא עט-1835;:2)
 סָאװ ,(112 ז"ז ,1888 ,עשרַאװ ,ָאקנעט
 םיללּכ עשיפַארגָאטרָא ץוחַא ,טלַאהטנַא
 .ףיא ,ןעמזיערּבעה ןיא ןעגנוּביא ןוא

 . =סערכ ַא ןוא רעטרעװכירּפש ,ןטָאדקענַא

 =רַא עכעלטפַאשנסיװרוטַאנ ןופ עיטַאמָאט

 .5יײּב | ךוּב-רעטרעװ דמערפיי ; ךעלעקיט

 עכלעוו ,רעטרָאװ עדמערפ 4,000 עהַאנ

 =ַארּפש רעשיססור רעד ןיא ךיז ןעניפעג

 צָאגרַאשז רעד ףיוא טצעזרעּביא ./ .עכ|
 רעלדנעהכוּב ןופ ג"פ) "עכַארּפש רעשינ

 - ,1887 ,רימָאטישז ,יקסווָארַאמָאקס יכדרמ

  =יײז ןעגנוצעזרעּביא ענייז ןופ .,(83 זיז

 =עּברַאַאּב ַא) "םיזראה קמעװ :סױרַא ןענ

  ;(ַאמָאר ןטנַאקַאּב סרַאליגא ןופ גנוט

 . ןיא ןַאמָאר -- "םירמ עכעלקילגמוא ידז
 +והי ענייש ידח -; (1888 ,ענליוו) ,לייט 2

 ?ַאז ןופ--

 =לרַאק ןופ--"הּכלמה רּתסאֹח ;ךָאזַאמ:רָאכ
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 ;(1888 ,וועשטידרַאּב) זָאצנַארּפ לימע

 עגינייא רעּביא גנוּבײרשַאּב עצרוק ענייאז
 -- "לארשי:ץרא ןופ רעטרע עשירָאטסיה
 ,1888 ,רימָאטישז) ןַאמלוש ןמלק ךָאנ
 ןיוש ,טייהרעקנַארק .דנַא ,א (404 ז"ז
 ןוא ע"ש טכוזַאּב ן--ט טָאה ,טיוט ןרַאפ
 ןוא ,לּבור 200 יורפ ןייז טזָאלעגרעּביא
 :עגוצ ע"ש טָאה ,ןּברַאטשעג זיא רע זַא
 ,לּבור 300 ךָאנ הנמלא רעד טקיש

 ס--ע"ש ןיא ,ןיצק יּבר

 11 10 ,טסַאפ .י ןופ גָאלָארקעג ;{ ,"קעטָאיל

 יסילאיּב ,"ןעבעל עייג סָאדע ןיא ,יקסנַאשזָאר

 ,98 ,1922 ,ץָאט

 -- 1858 ןֵש/ לכימ-לארשי ּביוױמ
 ?וָאק ,ןַאדײק ןיא .ּבעג ( 1028 וו

 'ר ןואגה ןופ לקיניײא ןַא ,עטיל .רענ
 - יצּבַא 'ר ןואגה ןופ ןוא ,ט ןועמש-סהרבא |

 ,שרדמ:תיּב ןיא טנרעלעג .רעלעװסָאּפ על
 טניז ,דנַאלסױא ןיא ןֹוא תובישי ןיא |
 ןוא "ץילמהײװ ןיא ןּבירשעג 1878 }

 :םורד ןייק טרעדנַאװעגסױא ,"דיגמהח
 -- 1903 14/ְש ןּבעגעגסױרַא ,עקירּפַא
 ?ּבעה ןוא שידיי ןיא טַאלּבנכָאװ ַא 8
 ,"ןרעטש רעשידוי רעד -- בכוּכהח שיער
 ,גרוּבסינַאהָאי ןיא בור סָאד טניואוועג

 רַאטערקעס ןעװעג ךיוא זיא רע ואוו

 ,"שרדמ:תיּב םענירגװ ןיא ס"ש הרבח ןופ
 ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש:
 עװַאּבבל ןיא בור סָאד טניואוועג
 טוט ןייז ןגעוו העידי יד) זלעט ןיא ןוא
 סָאדװ לַאנרושז רעגרוּבסיגַאהָאי םעד ןיא
 (עשלַאפ ַא ויא ,3 ,1916 ,?טרָאװ עיינ

 רדא א"כ) היעׂשי = לאיחי קנורט
 ףרָאד ןיא .ּבעג ( -- 7
 ַא ןיא ,ןלױּפ ,שטיוויול ייּב ,קסלומסָא-
 סרעטָאפ ןופ ,החּפשמ רעשידיסח-שיריבג
 ימ רעד ןופ ,םינּבר ןוֿפ טמַאטש דצ
 ,שטָאוװישזג ךורּב ןופ לקינייא ןַא--סרעט
 :סטוג עשידיי עטסכייר יד ןופ םענייא
 .,ןליוּפ ןיא םירחוס:דלַאװ ןוא רעציזַאּב

 .סנורט -- ּביורט --קינפורט

 :ַאמ רעד ןיא טקיל

 - !ּביּביסקלָאפ רעשידוי

 ןיא ןכַאז עניילק

 ,"ןעג
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 גנַאלנרָאי ,גנויצרעד עשידיי ַא ןעמוקַאּב
 / =יא טזײרעגמורַא ,דנַאלסיוא ןיא טּבעלעג |

 ?המחלמ יד ,רעדנעל ענעדיישרַאפ רעּב

 | עטצעלן יד ,ץייווש יא טכַארּברַאפ טייצ

 = . דָאל ןיא ןרָאי
 - ,ײטַאּב .ךיז ואּוו

 - ?ןדניא רוטקַאפונ
 .?טנפערַאפ ,עירטס

 עכעלטע טכעל

 ןשיסקָאדָאטרָא
 ,עשרַאװ ,"לוקהי
 ןביירש וצ ןּביױהעגנָא ןַאד ,לייט פ"א
 רעדליּב ןוא ןשזַאזיּפ טקורדעג ,שידיי
 ,ץטפירשנעכָאװ רעשידויח סעצרּפ ,ל .י ןִיא
 ןוא ךֹוּב סָאד/ ,1910 ,"שידויז ּב"מז ,8
 :רַא ,(1911 ,ןילטיג .א ג"פ) "רעזעל רעד
 ןיא ,דנַא .א "רעטעלּב ,טילח ןיא ןעלקיט
 =ֵאַנ רעד ןופװ :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוב
 :טכַארּפ) "ןעשזַאזייּפ ןוא ןעגנונכייצ--רוט

 ןופ סעיצַארטסוליא טימ  ,עּבַאגסױא
 1914(1 ןילטיג .א ג"פ ,קיש  "וטרַא
  ףנולהעצרע ערעדנַא ןוא רעמיוּבנעגייפח

 ןופ גנוצעזרעּביא יד ךיוא יװ
 יד/ ג"פ) "שעמַאגליגײ סָאּפע ןשילבַּב
 "עדימז 1144 ו"ז ,1922 ,עשרַאװ ,"טייצ

 ,"תוברוחי ןעגנולייצרעד יד טלַאהטנַא)
 ;"עּביל ַא ןופ השעמ ַאי ,"גרעּב יד ןיאז

 ;(231 ז"ז ,1923 ,דרַאּבוַארג סחנּפ ג"פ
 :יורט? : ןעייסע) "םולח ַא זיא טלעוװ יד;
 ידוי רעד ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד וצ--רעמ
 ךוּב סָאדי ,ע"ש ןגעו ,"עטכישעג רעש
 ?מַאה טונק ןעגעווח ,"טיוט רעדח ,"בויא
 :נירגַאּב עלעניגירָא רעייז--"שידויח ,"ןוס
 ;"ץרּפ .ל ,י ןעגעווא ,םזישידיי ןופ גנוד
 ;(116 ז"ז ,1922 ,עשרַאװ ,?טייצ ידע ג"פ
 טסנוק ןעגעוו גנולדנַאהּפָא--יײרג ןַאירָאד/
 :רעװ עכילטע טימ .טייקכילקריוו ןוא
 ,מ ןופ ?יירג ןַאירָאדי ןינע םוצ דעט
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 ,1923 ,דרַאּבוַארג ,ּפ ג"פ) "דליװנַאװ
 :עּב עטשרע ענייז ןיא ,(64אע111 ז"ז
 . פעדליש ַא טּפיוהרעד קרעװ עשיטסירטעל

 ןוא טכַאמ ריא ןופ ,רוטַאנ רעד ןופ רער

 ערעטעּפש ענייז ןיא -.ט טַאה ,טייקסיורג
 סעמעט יד טיול לעניגירַא ,ןעגנולייצרעד
 :לישעג רעד ןופ טײקשיטַאזקע רעד ןוא
 םוצ ןעגנערּב טוװרּפעג ,הביבס רעטרעד
 ןוא םוטַאפ ןופ ןװטָאמ יד קורדסיוא
 יא טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאּב ,עירעטסימ

 טימ טלדנַאהַאּב סָאװ ,טסיעסע סלַא רע
 :וטקעלעטניא רעֿפרַאש ןוא שוח ןפיטַא
 ןופ ןעמעלּבַארּפ עקיּבײא יד טעטילַא
 .װ"זַאא םוטנדיי ןופ ,טעטילַאער ןוא טסנוק

 ;34/111 ,1922 "טפנוקוצ; ןיא 4,רעגינ .ש -
 ז"ז ,1923 ,"טלעװירעכיּב; ןיא ,ןָאסלעדנעמ .ש

 .,98 ,1922 ,"טנעמָאמ, ןיא ,ןילטיצ ללה 1

 --1898 1/8) םהרבא = קחצי סקַאוװירמ
 רעצעלדעש ,שטירועמ ןיא .ּבעג

 ןוא רחוס:דלַאװ ַא ןופ ןוז סלַא ,טנגעג

 . ײלערַא ןעמוקַאּב ,רעמענרעטנוא:רעזייה

 עכעלטלעוו לסיּב ַא טימ גנויצרעד עזעיג
 ףעגרעּבירַא רָאי 9 וצ רע ןיא ,םידומיל
 2עג ,י"א ןײק ןרעטלע יד טימ ןרָאפ
 14 ֹוצ ,תובישי רעמילשורי ןיא טנרעל
 ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא קיסיילפ ךיז רָאי
 :עד 1908 ּבײהנָא .גנודליּבטסּבלעז טימ
 לקיטרַא ןַא טימ "תורחה? ןיא טריטויּב
 ,א"א "ארבנ אלו היה אל ירצונה ושי;

 :רַאװ ןיא טרידנָאּפסערָאק 10 -- 8
 =קירוצ 1911 ,"ןעּבעל רעזנואע רעװעש
 :טימ 1918 !יּב ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעג
 ןוא עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא טעּברַאעג
 ,ןלַאנרושז ןֹוא ןעגנוטייצ עשיערּבעה
 ןופ סעידוטש ןוא ןקורדנייַא ןּבירשעג
 17 -- 1916 ,םירצמ ,י"א ,חרזמ ןטנעָאנ
 ,"טנייה/ ןופ רָאטקַאדער = סיינ ןעוועג
 ."קלָאפ עשידוי סָאד, טַאלּבגָאט ןופ--+8
 עשרַאװ ןיא ןּבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא 6
 ךוּברעטרעװ ןשידיי:שטייד ןטשרע םעד
 .4 תוא ף ס זיּב --'ה 3 זיולּב סױרַא)
 פיונוצ ןיא טקילײטַאּב ךיז ,,לעקנערפ גיפ

 שואווירט -- סקאווירט -- קנורט

 ןייש
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 .עשירוי ןוא ענײמעגלַא עטשרעז יד ןלעטש
 / ,ורעכיּבדנַאהװ ג"פ) "עידעּפָאלקיצנע:דנַאה
 2 סױרַא ;1917 ,עשרַאװ ,ןילטיג .א ןופ
 םרָאפכוּב ןיא ,(ַאיכָאיטנַא זיּב ,352 יז ,'ה
 ןיא ןערענָאיּפ ערעזנוא, :טכעלטנפערַאפ
 - =רַאװ ,"םיריעצה זּכרמע ג"פ) ילארשי:ץרא
 ַא -- "דגַאלשטײדש ;(31 'ז ,1916 ,עש
 ,?טַאלּבעגַאט רעװַאשרַאװא ג"פ) ךוּבטנַאה
 "לארשי:ץרא ןופ ךוּב:דנַאהײ ; (64'ז ,6
 ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ג"פ)
 ;(עּפַאמ ַא מימ ,108-/11 זיז ,1918 ,עשרַאװ
 רעשידוי ןופ דנַאל סלַא לארשי:ץראז
 דָאלַאּב לרַאק טול -- "עיצַאזינָאלָאק
 :עג 20 -- 1917 ,24 ז"ז ,ג"פ 'זרעד)
 ֹוצ ןלַאירעטַאמ טעּברַאַאּב ןוא טלמַאז
 טיּבעג ןכלעװ ףיוא .עיגָאלָאליפ רעשידיי
 "ןענָאגרַאשז עשידוי יד/ טקורדעגּפָא
 -- ןושלײהלגע  לעּב ןוא-רמז;ילּכ:םיבנג)
 ?קַאדער טָאה .("ןעדוי זנוא ייּב; ּב"מז ןיא
 ט"א טפירשטייצ עטרירטסוליא יד טריט
 .8 ,20 -- 1919 ,עשרַאװ) "דנַאלײנ:טלַא;
 יד ןיא ,('ה 16 ,25 -- 1924 ןוא ,ה
 ?ברוד לַאנרושז םעד ןופ יה 5 עטשרע
 עשידיי יד ןשיווצ עטעקנַא ןַא טריפעג
 =ַארפנכַארּפש רעד ןגעו רעלעטשטפירש
 ַא טריפעג 25 -- 1919 ,"א ןיא עג
 ?יא ןּבעגעגסױרַא ןוא ?דנַאלײנטלַאז ג"פ
 .עשיערּבעה טּפױהרעד ,רעכיּב 20 רעב
 ביבאלּת ןיא טצעזַאּב .ךיז 1926 רַאונַאי
 ןוא *טגייה? ןופ טנעדנָאּפסערָאק סלַא
 | ,רעגעלרַאפכוּב

 טבש א"י) והילא-ףסוי שואווירט
 .ענליװ ןיא .ּבעג ( -- 6
 ןוא רעטלַאהכוּב ַא וימי:לּכ ףעטָאפ . ןייז
 טייצ ןייז רַאפ ,טנעדנַאּפסערָאק:סטפעשעג
 ףעייז ךיוא ,רעטעדליּבעג ןייפ ץנַאג ַא

 ידּכ ,טָאה ,שיערּבעה ןּבירשעג
 לגניי ענעטָארעג סָאד ןסײרוצּפָא טינ
 יטנרעלעג ןײלַא םיא ,ארמג רעד ןופ|
 ַא ןעװעג זיא רעטומ ןייז ךיוא ;שיסור
 =יערּבעה טנעיילעג ןוא עקידווענעקליואוו
 טזָאלעג .ט טָאה רעטעּפש ,ךעלכיּב עש
 ?ַאמ וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז ןוא ארמג יד
 תוּביס עשיטילָאּפ ּבילוצ רעּבָא ,ערוט
 ןעמַאזקע םעד ףיֹוא ןייז רּתומ טזומעג
 ןוא שיסור ןוֿפ רערעל ַא ןרָאװעג ןוא
 עשיערּבעה ;ןדנַאטשנגעג ענײמעגלַא
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 .ַא ןּבעג וצ ןּבױהעגנָא רע טָאה ןדנוטש
 יד יו ױזַא .רעטעּפש ךס . עשיערּבעה

 ?עטשטפירש ַא טלָאמעד טָאה רוטַארעטיל
 ןּבירשעג ,ןייז סנרפמ טנעקעג טינ רעל
 ןיוש קידנזײװסױרַא ,טפַאשּביל סיוא זיולּב
 יד ,רוטַארעטיל וצ קשח םעד ירפ רַאג
 ןיא טכעלטנפערַאפ ןעלקיטרַא עטשרע
 רעכיילג וצ רעטעּפש רע טָאה ,"ןונבלח
 וצ ןּבױהעגנָא ןענַאמשירפ טימ טײצ
 ,"רחשהק ןיא) םיריש ,םירוּפיס ןּביירש
 - ,"ףיסאהמ ,ילמרּכהמ ןיא ,(ב"מרּת--ז"לרּת
 "םיּפיעסה יּתש לע גנולייצרעד ןייז ואוו
 ךרוד ןרָאװעג ןּברָאדרַאפ זייוורעטרע זיא

 ?ילּבוּפ ,"חלשה, ,"ןמזה; ןיא ,רוזנעצ רעד
 2עילעפ ןוא ןעלקיטרַא עשיטירק:שיטסיצ
 ,"םויהא סרָאטנַאק ,?טיּבמהז ןיא) ןענָאט
 יא ?ןמוה; ,"ץילמה+ ,"ףסאיחא חול;
 ,טסיופ לאוי ,לאיטלּפ .ש ּפ"א ךיוא ,(,דנַא
 :םרָאפכוּב ןיא ,ינוניב ,הטמ ירדמ דחא
 תועיסּפא ,(1881) רוּפיס--?תוכוּפהּת רודמ
 :בעה ףיוא טצעזעגרעּביא ,(1904) "תונטק
 ןייא רָאנ סיױרַא) ?הנרּב יבתּכז :שיער
 תחּפו ,"התמה/ ,("הישוּתח ג"פ ןיא יה
 "בחרמלא ,סנַארפ לָאטַאנַא ןופ ?הדוהי
 ,ֹּב ןט:1ו סצערג ,רעלצינש רוטרַא ןופ
 "ידוהי אבצ שיא לש הירוטסיהק סווָאנּבוד
 ַאננַאװ סיָאטסלַאט וועל ,({ "הפוקּתהז ןיא)
 י ג"פ) "םולשו המחלמ, ןוא "ַאנינערַאק
 | "הפוקתהװ ןיא ,דנַא ,א (לּביטש .א
 גנולדנַאהּפָא ןַא טכעלטנפערַאפ ךיוא
 ןיא טייטש סָאװ ,"האובנּב תֹופוקּת שמח;
 ועד וצ "םיאובמ} ענייז טימ גנודניּברַאפ
 ,ד ,,ט ןופ רואּב ַא טימ) עּבַאגסיוא:ךנּת
 ארקמא .ט"א  ,(ןיוועל .נ ןוא קיסָאנ
 לעדַאנ ,י ,מ טימ ןעמַאװצ ;"שרופמ

 עיזַאנמיג רעשיערּבעה רעד ןופ רערעל)
 טייצ ןופ ךיוא טָאה רעכלעוו ,ענליוו ןיא
 ?יִצ ףיוא ןעלקיטרַא טקורדעג טייצ וצ
 ןיא סעמעט עשיטסיערּבעה ןוא עשיטסינ

 :עגפיונוצ (עסערּפ רעשידיי רענליוו רעד
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 :לעלטימ רעד ןופ עיגָאלַאטנַאַא טלעטש
 ט"א רוטַארעטיל ועשִיערּבעה רעכעלרעט
 ךיוא יװ ,(1925 ,ענליוו) יונתורפס יזנגמז
 עטכישעג רענײמעגלַא ןופ רעכיּבנרעל

 וצ ןּבױהעגנָא שידיי .שיערּבעה ףיוא
 ידע טַאלּבגָאט ןיא 1906 טשרע ןּביײרש
 ןילָאגרַאמ .פ ןופ ןּבעגעגסױרַא ,?טייצ
 ןעועג ןיא .ט ןכלעו ןופ ,"ןמזהח םייּב
 סנטצעל .,רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא
 . ?קיטרַא טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא ןּבירשעג
 רענליוו יד ןיא ,טריוו ,ש ּפ"א ךיוא ,ןעל
 ,"דניירפ רעזנואק ןעגנוטייצ עשיטסינויצ
 ?טלעװ רעד ןופ טייצ יד ,"טייצ יד;

 ןיא טכַארּברַאפ עיצולָאװער ןוא המחלמ
 ,ענליוװ ןייק ןעמוקעגקירוצ 1921 ,ב"טּפ

 ?בעה רעד ןיא רערעל סלַא טקיטפעשַאּב
 : ,עיזַאנמיג רעשיער

 וי .4111 28 ;ןורּכז רפס

 2880 ר"ר ןתננ סעקשטַאשט
 ,עלסינַאטס ןיא .ּבעג ( --+5
 .ךיא ןרָאװעג ןגיוצרעד .,עיצילַאג:חרזמ
 רעטרילימיסַא?שיליוּפ ַא ןיא גרעּבמעל
 .ינֹויצ טקורדעג 1903 טניז ,עיליהַאפ
 יד ןיא ןוטריק .י פ"א ןעלקיטרַא עשיטס
 ןופ ,ווסמגמ ןענַאגרָא עשידיי:שילױּפ
 =ערפעש ןעװעג ךיוא זיא רע רעכלעוו
 טנרעלעגסיוא ךיז .1080066 ןוא ,רָאטקַאד
 ךיירנײה ר"ד טימ ןעמַאװצ ,שידיי
 טציא) עיצילַאג ,וַאלסָארַאי ןופ טסָאפ
 ןיא ןּבעגעגסױרַא ,(ןיוו ןיא טַאקָאװדַא
 ?ערעטניא עשידוי סָאדא 1914 גרעּבמעל
 .=גכָאװ עטרירטסוליא ַא -- "טַאלּב עטנַאס
 רעשירַארעטיל רעד רעטנוא ,טפירש
 .מיא ,ש ןוא לעטסעמ ,י ןופ עיצקַאדער
 .עשיטילַאּפ ןּבירשעג טָאה .שט ואוו ,רעּב
 1918--1914 ,ןעלקיטרַא עשיניצידעמ ןוא
 טקילײטַאּב רָאטקָאד רעשירעטילימ סלַא
 רעשירַאגנוא?שיכיירטסע רעד ןיא ךיז
 .ןשינעילַאטיא ןוא ןשיסור ןפיוא ײמרַא
 'טָאה המחלמ רעד ןופ ףוס רעד .טנָארּפ
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 - ןיא רָאטקָאדרעּבײא  סלַא ךפָארטעג םיא
 } ,ןּבילּברַאפ ןיוש ויא רע ואוו ,,גרוּבמַאה
 ףיוא .ןעמָאנעילימַאפ .ןייז קידנרעדנעי

 טּבײרש רע ןכלעװ רעטנוא ,ַאטסָאק
 ;טיצ עשיניצידעמ רַאפ זיולּב .סנטצעל
 :יוּפ ןיא ןטעּברַא:טנגוי ענייז ןופ ,ןטפירש -

 םזינויצ ןופ עטכישעג רעד רעּביא שיל |
 ןקורדּפָא:טַארַאּפעס 2 זיולּב סױרַא ןענייז
 ,"רעקסניפ ָאעלװ ןוא "סעה השמז

 11 רעדָא 1910--1875) .ג ינרָאשט
 סייוו .,,ֿבוג רעקסנימ ,רימ רעד ןיא .ּבעג !
 ;ערָא ,רעטנעגילעטניא ַא ןיא | ,דנַאלסור/
 ,עילימַאפ רעמ

 ;קלָאּפָאטַאיװס טשריפ ןופ עציטש רעדי
 ,רימ לטעטש ןופ רעציזַאּב םעד) יקסרימ

 ?עניא רַאפ רעטסינימ--טיוט סעוועלּפ ךָאנ |
 ךיז ענליוו ןייק קעװַא ,(םינינע עטסקינײיװ
 טרידוטש רעטעּפש ,ןענעכייצ ןענרעל
 .ןטמירַאּב םייּב ןעכנימ ןיא ןוא ןיוװ ןיא
 טקידנעעג .קוטש ץנַארפ רעלָאמ ןשטייד
 ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ,םוידוטש סָאד
 ;טסניק טימ ןּבעגוצּפָא ןּביױהעגנָא ךיז ואוו
 . ,רָאטַארטסוליא סלַא טעּברַא רעשירעל
 ,רעכיּבנרעל עשיערּבעה ןופ טּפיױהרעד
 ןעגנולייצרעד ןּבירשעג ךיוא קיטייצכיילג
  ייבַאר ןָאעל ןופ ר"א ,"גָאטש ,"דויז ןיא
 | =יירד ַא ןּבעגעגסױרַא ,דנַא .א .,שטיװָאנ
 ?רעפזו) "קיירטש ןכָאנ/ עידעמָאק עקיטקַאו
 גנולמַאז ַא .(1907 ,עשרַאוװ ,"ָארויב- ?סגַאל
 דנַאּב ןייא ןיא ןעגנולייצרעד ענייז ןופ
 ,ןילרעּב ןיא) טוט ןייז ךָאנ ןיוש זיא
 .(טײהקנַארק רערעװש  רָאי ייווצ ךָאנ -

 טימ "עלַא רַאפ רעכיּבז ג"פ ןיא סױרַא
 - העּבעגסױרַא יד ןופ טרָאװרָאפ ַא

 - 8 ירׁשּת א"י) לאינד ינרַאשמי
 .?סנימ ,רָאקוד ןיא .ּבעג (

 סלַא .רעגינ .ש ןופ רעדורּב ַא .בוג רעק
 םותי ַא ןּבילּבעג רָאי ַא רעּביא ןופ דניק = -

 א

 ינרַאשט -- ינרָאשט -- סעקשטַאשט

 :ָארייא רעד טימ

 =גיווק ה"מז א ןיא

 .ר"א"הּבונח דובּכל

 . ?עגסױרַא זייוולגנִיי ךָאנ

 טימ ןוא ןלָאמ וצ ןטייקלעפ עטוג ןזיוו

 עּפָאריײא

 ,"טַאלּבגָאט רעדַארג
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 טנרעלעג 14 רָא" ַא זיּב ,רעטָאפ ןופ
 . ןופ ,ןרעטסקע ןַא ןעוועג ןַאד ,רדח ןיא
 ,דנַאלסױא רעּביא טרעדנַאװעג ןָא רָאי 0
 ןכַארּפש טנרעלעג ואוו ,ץייווש ןיא טּבעלעג
 טנעקַאּב ךיז ןֹוא

 .:ַארעטיל רעשיעּפ
 טריטויּבעד ,רוט

 --- ןעדנעװָא:רעט

 | | - ןַאד ,1907 ,גרעּב
 / יא ךיֹוא לײט םֹוצ .,רעדיל טקורדעג
 - ןיא ,,דנַא .א עשצינ ןופ ,עטצעזעגרעּב
 ,דנַאלסור ןופ ןּבַאגסױוא ענעדיישרַאפ

 :נעכָאװװ יו ,עקירעמַא ןוא
 "ןעּבעל םעדא וצ עגַאליײּב רעד--,"טַאלּב
 .סָאדװ ,"ןעבעל עיינ סָאדח ,("דניירפז)
 ברע .ו"זַאא "טפנוקוצז ,"דנַאל עיינ
 סור ןייק ןעמוקעגקירוצ המחלמ רעד
 ,עװקסָאמ ןיא טּבעלעג 1915 טניז ,דנַאל
 :נולייצרעד ןּביירש וצ ךיוא ןּבױהעגנָא
 פ"א ךיוא ,סעיזנעצער ,ןעלקיטרַא ,ןעג
 -.ַאּב ךיז ,,שט ,ד ,רעזעל ַא ,רעװקסָאמ ַא
 / :ָארטעּפװ ,"ךָאווְװ רענליו ןיא טקילײט

 ;טסנוקח ּב"מז ןיא |
 טריטקַאדער 20--1918 ,דנַא .א 11 "גניר
 ידװ ןלַאנרושז רעװקסָאמ יד
 ,"גנודליּב ןוא רוטלוקח ,"טלעוו עשיטס
 - .=-1919 ענליוו ןיא טכַאמנטַאר רעד תעשּב

 ךרוד םעד ןופ ןרעמונ עטשרע יד ךיוא
 :ַאּב גנודליּבסקלָאפ רַאפ טאירַאסימָאק םעד |

 ?עמיוּב עקנינירגח לַאנרושז:רעדניק ןטיינ
 נָאא ןעמונעג ךיוא עװקסָאמ ןיא ,"ךַאל
 ",ןּבעל ןכעלטפַאשלעזעג:רוטלוק ןיא לייט
 .שעטיל עשידיי זיירקח םעד טימ טריפעגנָא
 טזָאלרַאפ 1924 ,"רעלטסניק ןוא ןטַאר
 ,ןילרעּב ןיא טּבעלעג ןוא דנַאלסורנטַאר
 ?עמַא ןייק ןרָאפעג 1925 ףוס ,גיצנַאד

 - .=יֿגומָאק
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 ןרָאװעג טזָאלעגנײרַא טינ רעּבָא ,עקיר
 םונהיג םעד ןּבירשַאּב ןוא דנַאל ןיא
 עירעס ַא ןיא "לזניא:ןרערטײ רעד ןופ
 . ?סילע ןייק עּפָאריײא ןופח ט"א ןעלקיטרַא
 רעקרָאייינ ןיא) "קירוצ ןוא דנעלייא-

 ערעדנַא ןיא ךיוא טקורדעגרעּביא ,,"גָאטז
 ?געָאנ ,זירַאּפ ןיא סנטצעל .,(ןעגנוטייצ
 רעזירַאּפ; יד ןופ רעטעּברַאטימ רעט
 ןגעו ןעלקיטרַא ץוחַא ואו ,"רעטעלּב
 עסערפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי .רעד
 :עג ךיוא םעד ןגעוו) דנַאּברַאפנטַאר ןיא
 ,("רעטעלּב עשירַארעטיל יד ןיא ןּבירש
 גנוצעזרעּביא יד טכעלטנפערַאפ
 ;גימעז קרעוו ןטצעל סווָאקניװַאס סירָאּב

 :רעדניק ייר ַא :םרָאפכוּב ןיא ,"ןטנַאר |
 רעדירּב ןופ עטצעזעגרעּביא ,תוישעמ
 סיקסוָאקושז .א ,סישטימַאיד ,םירג

 .א ,ּב ג"פ) "לעוויטש ןיא רעטָאק רעדז |
 רעדא יו ,עלעניגירַא ןוא (ןיקצעלק
 ,ןיצקַא ,ה ג"פ) "רטיק רעגיטשרודדלָאג
 9טפושיּכרַאפ ידש ,(191/  ,עװקסָאמ
 .,סעדָא ,"ךַאלעמילּבז ג"פ) "עמשטערק
  ?גנעצ/ ג"פ -- עּבַאגסױא ע0:2 ,18
 ףליוו ,"עיצַאזינַאגרָאלוש עשידיי עלַארט
 רעדיל גנולמַאזַא ,,דנא .א (1921 ,ענ
 "ןורעפ עטכיײלח ט"א (18 -- 1908)
 ,(71 ז"ז ,1925 ,עגיר ,"רוטלוקז ג"פ)
 טיול -- עלעניגירָא ץוחַא טלַאהטנַא סָאװ
 :לעוונעיז ,"טײקמַאזנייאז ןעגנולײטּפָא יד
 עטכיילא : ,"רעדיל: טייצ+ ,?ןייש רעקיט

 ,ענייה ןופ ןעגנוצעזרעּביא ךיוא---"ןזרעפ
 טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה ,ןָאערקַאנַא
 גַאוצ טרעּפַאּבלַאזװ עּכַאגסױא רעד ןיא
 ןוא ָאדיורּב ןושרג ,ןָאזרעדָארּב .מ טימ
 | ,ןרעּפליײה השנמ

 יקסווָאנדושט = |
1+-- 
 ,ּבוג רעוועיק
 ןעגנוצעזרעּביא עסערּפ רעשיסור רעװעי
 ,שידיי ןופ

 .ּבייל = חשמ
 ,ןישזור ןיא .ּבעג (
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 ייק רעד ןיא טקורדעג)

 ןייק טרעדנַאװעגסיוא 1914

 |  יקסנירעמעשט -- יקסווָאנדושט --- לגרַאשט

 | ןופ

 ג"פ) ּפַאצ

 ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס
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 גרוּבסטיּפ ןיא טריטקַאדער .עקירעמַא
 זחדקגּפמה לענרושז:שדוח ַא טייצ עסיוועג ַא
 "טַאלּבנעכָאװ רעטיָארטעדח ןיא ,2/ט3װ
 טכעלטנפערַאפ טַאלּבנעזױר ,ה ןופ ר"א|
 ?ייצרעד רערעסערג ַא ןופ ּבײהנָא םעד
 ןעגנולייצרעד טקורדעג ,"הנויז גנול
 :עג ןעוועג ,ןּבַאגסױא ערעדנַא ןיא ךיוא
 טַאלּבנכָאװ םעד ןופ רָאטקַאדערספליה
 יד ןיא ןּבעגעגסױרַא ,"עמיטשגרעב ידח
 ?סױרַא רעדנוזַאּב ,1922 ,גרעב? ליקסטעק
 :ַאק המלשח ט"א גנולייצרעד ַא ןּבעגעג

 ,(16 ז"ז ,1925 ,י"ג ,"ןגייווצ/

 םורַא) רעדנַאסקעלַא יקסירעמעשט
 - ,רַאּב ןיא .ּבעג ( -- 0

 .טּבעלעג ןרָאי רעקס יז ףוס ,עילָאדָאּפ |
 גָאטָאפ סלַא טעּברַאעג אוו ,קסנימ ןיא
 רעד ןיא לײטנָא ַא ןעמונעג ןוא ףַארג

 ךעלדנירג
 ןעוועג ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ טרידוטש
 ,עװקסָאמ ןיא ןסעזעג ןוא טריטסעוַא
 :וצ 1901 רעמוז ,טרָאד ןופ ןעמוקעגקירוצ
 יד טציא) שטיוועשוּבליװ עינַאמ טימ ןעמַאז

 :רַא עשידיי יד ןופ ןירעריפ עטנַאקַאּב
 . ר םעד ,(טחוש ,רפ ,י"א ןיא רעטעּב
 .גָאֹװ הדוהי רעלעטשטפירש ןשידיי:שיס
 / יד) גרעּבדלָאג ףסוי רערעל םעד ,ןיל
 טקורדעג ,טסיקלָאפ ַא ןעוועג ןרָאי עטצעל
 רעקסנימ ןיא ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ

 ןּבירשעג ךיוא ,.דנַא .ַא ?קלָאפ ןרַאּפװ
 (שידיי ןיא ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד
 יד טעדנירגעג שטיװעיַאש ןסיוועג ַא ןוא
 :רַאּפ:רעטעּברַא עשידיי עקיגנעהּפָאמואק
 ;ּפָא טלָאעג טָאה עכלעװ ,?"יט
 ופ טפַאשרעטעּברַא עשידיי יד ןעיצ
 ּפמַאק ןשיטילָאּפ ןרענָאיצולָאװער םעד
 רעד ךצמ תוחנה ןופ זײרּפ םעד רַאפ
 ,טיּבעג ןשימָאנָאקע ןייר ןפיֹוא טֿכַאמ
 :ּפָאמואװ רעד ןופ גנולַאפעצ רעד ךָאנ
 :עג טָאה עכלעוו ,?ײטרַאּפ רעקיגנעה
 עלָא ַא .טייצ עסיוועג ַא טליּפשעג טַאה
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 .ענליװ ןיא ךיוא ,קסנימ ןיא טּפיױהרעד
 טימ ןעמונרַאפ ךיז .שט טָאה ,סעדָא ןוא
 ןשיוצ עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסילַאיצַאס |

 1908 ,יידנוּבץ ןיא ןירַא רעדיוו ,םירעיוּפ
 תומוקמ עטייוו יד ןיא טקישרַאפ ןעוועג
 ?עגקירוצ 1910 םורָא ,דנַאלסור=ןופצ ןופ
 ןיא ײטרַאּפ רעד ןיא טעּברַאעג ,ןעמוק
 ןיא ןּבירשעג ,זדָאל ןיא טרפּב ,ןליופ
 ןגעו ןּבַאגסױא עשידנוּב ענעדיישרַאפ

 רעד תעשּב ,ןגָארּפ עלענָאיצַאזינַאגרָא
 :סור ןיא קיטעט ןעוועג המחלמ:טלעוו
 ,דנַאל
 ?טנעצ ןופ דילגטימ סלַא עיצולַאװער רעד
 :יַארקוא ןיא טעּברַאעג טעטימָאק ןלַאר
 .ךיז ,וועיק ןוא װַאלסָאניױעטַאק ןיא ,ענ

 :סקלָאפװ רעוועיק רעד ןיא טקילײטַאּב
 ?קוא ןופ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ,?גנוטייצ|

 .,ּפ"'קר רעד וצ רעּבירַא "דנוּבק ןשינִיַאר
 :טּפױה ,עװקסָאמ ןיא ןרָאי עטצעל יד
 רעריפ יד ןופ רענייא ןוא רַאטערקעס
 ?רַאטימ רעטנעָאנ ,עיצקעסדיי רעד ןופ
 טיּבעג ןפיוא רעוט ,"סעמעז ןופ רעטעּב
 ןריזילַאירטסודניא ןןוא ןריזירַארגַא  ןופ

 ,דנַאּברַאפנטַאר ןיא ןסַאמ עשידיי יד

 -- 1882 ןוושח) .ם רעמסעשטיה
 רעטריטּפָאדַא (|

 ןיא .ּבעג .שטיוָאנַאזַאכ גילעז:רשא
 ,דנַאלסורסײװ ,יּבֹוג רעקסנימ ,ווָאנַאדיָאק
 ,רעטָאפ ןייז ןופ
 סָאװ  ,ףלָאװבאז
 ןברשעג טָאה

 "יש עשיערּבעה |
 . ַא טנשריעג ,םיר
 ףעָאּפ ֹוצ גנוגיינ

 ןיא טגרעלעג ,עיז
 ,הבישי ןוא .רדח

 | ןּב ןייז ייּב ךיוא 2

 ףיוא טָאה רעכלעוו ,ןעוייר םהרבא ּריִע
 ,גנוקריוו עקרַאטש ַא טוָאלעגרעּביא םיא

 - שימייה ןייז טזָאלרַאפ רָאי ןט:14 ןפיוא

 סיקסעשט --- רעטסעשט -- יקסנירעמעשט

 .ןופ טייצ יד ,טריטסערַא ןעװעג

 ןופ ןעמָאנ
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 ,דנַאלסור רעּביא טלגָאװעגמורַא ,לטעטש

 .ײמַא ןייק ןעמוקעגנָא 1899 ,עטיל ,ןלוּפ
 .ײטּפַא ףיוא טרידוטשעגסיוא ואוו .,,עקיר |

 יעג ַא ןוא י"נ טזָאלרַאפ רעטעּפש ,רעק
 =רַאַאּב ,בושי ןפיוא טּבעלעג טייצ עסיוו
 ,ןדייז ןייז ןופ ץוצינ ַא) דרע יד קידנטעּב
 ןוא ןדמל ַא .דיי ַא ןעוועג זיא רעכלעוו
 :עג לַאעדיא ּבילוצ רעּבָא ,"ףָאסָאליפװ ַא
 + ?רַאפ 1905 טניז .(הכאלמ:לעּב ַא ןרָאװ
 ,פז ,"סטרעװרָאפ/ ןיא םיריש טכעלטנפע

 ,ןַאהַאק .ּבַא ןופ ר"א "טסייג:טייצח ,".ש א
 :עגּפָא םערַאװ רעייז ךיז טָאה רעכלעוו

 ַא ךָאנ .רעטכיד ןגנוי םעד ןגעוו ןפור |
 וצ טרעקעגקירוצ ךיז הקספה רעגנַאל
 =ַאּב ךיז ,טייקיטעט רעשירַארעטיל רעד
 ,ע1/ "ןעטפירשח ּב"מו ןיא טקילײט
 ןּבירשעג .,דנַא .א "טייהיירפז .,"רעדעפוז

 =עמא ןופ ןעגנולייצרעד ערעסערג ךיוא

 רעד ףיוא לקניוו ַאח יװ ןּבעל ןשינַאקיר

 ,דנַא ,א (?טייהיירפ? ןיא) "ןײטשדלָאג סיר  צָאּב ,("שידיי:יינװ סנעזייר .א ןיא) "דרע

 / ט"א רעדיל גנולמַאז ַא -- םרָאפכוּב ןיא
 ,1920 ,י"ב ,"ַאקירעמַאװ ג"פ) "ַאקירעמַאז
 =םיוא ןַא טימ ןעגנורדעגכרוד ,(96 ז"ז
 | .םזיריל ןשירפ ןקיטכיר

 31922 1|}} "טייהיירפ, ןיא ,גרעּבניײטש חנ
 4150 ,1922 ,"טפנוקוצ, ןיא ,רעגינ .ש

 --1879 8/שו1) םהרבא םיקסעשמ
 ,ןילָאװ ,רימדול ןיא .ּבעג (= |

 זיּב .עילימַאפ רעשיטַאּבעלַאּב ַא ןיא
 + ףיז טיירגעג ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 5

 ןענעײל וצ ןּבױהעגנָא ןַאד ,תונּבר וצ |
 םעד וצ קידנרעהעג ,ןוא םירפס:הלּכשה
 ןּבָאהס ןכלעוו ןיא ,טיילעגנוי .זיירק
 .ש ,גרעּברעייפ .ז .מ ןענופעג ךיוא ךיז
 =ַארט יד ןופ טײרפַאּב ךיז ,רעצעז .צ
 .טייקשידיי רעזעיגילער רעד ןופ סעיציד

 ?רעל ךיז סעדָא ןייק קעװַא רָאי 18 וצ
 העּפשה רעד רעטנוא ךיז ןענופעג ,ןענ'

  .יטימ ןעמַאזוצ ,זיירק .סמַעֶה-דחא .ןופ-
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 "תלשהח ןיא טכעלטנפערַאפ לָאװ י.י
 ,גרעּברעײיפ .ז .מ ףיוא גָאלָארקענַא
 :לרַאמ םעד ןּופ סולפנייא םעד רעטנוא
 -- ןעלקיטרַא עירעס ַא ןּבירשעג םויס
 ואו ,1902 ,"רודהא ןיא -- "ונתורפסח
 ןופ גנולקיװטנַא יד ןטכיײלַאּב טווּורּפעג
 .םעד ןופ רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד

 ;טקנוּפדנַאטש ןשיטסיסקרַאמ טוװּורּפעג
 םעד  ןדנירגַאּב וצ שיטסיסקרַאמ ךיוא
 גנטערטסױרַא ןַא ןיא א"צ) םזינויצ

 2בימ םעד ןופ עּפורג רעקניל רעד ןיא
 ןַאד ,(רַאפנעמַאזצ ןשיטסינויצ רעקס
 :ײצילַאּפ פילוצ ,"דנוּבז םוצ רעּבירַא
 ,מעדָא ןזָאלרַאפ 1903 טזומעג תופידח
 :ינַאגֹרָא רעשידנוּב רעד ןיא טעּברַאעג
 טרָאד ןסעזעג ,רימָאטישז ןיא עיצַאז
 טריפעג רעטעּפש ,עמרוט ןיא םישדח 6
 ?וָאר ןיא טייקיטעט ערענָאיצולַאװער ַא
 ןיא טעטימָאק ןופ דילגטימ סלַא ,ענ
 ןנ26 ןיא לײטנָא ַא ןעמונעג ענדָארג
 ךיריצ ןיא ."דנוּבז ןופ רָאפנעמַאזוצ
 :ַאלקָארּפ טסַאפרַאפ ,(1905 רעּבָאטקָא)
 :צעלװ יד ןיא טרידנָאּפסערַאק ,סעיצַאמ
 ,ןעטכירכַאנ עכ

 ,גושטנעמערק ןיא טריטסערַא ןעוועג |

 רעשידנעלסורלַא רעד ףיוא טַאגעלעד
 .,סרָאפרעמַאט ןיא ץנערעפנָאק:ײטרַאּפ

 ןכָאנ ,קסניווד ןיא טריטסערַא .,דנַאלניפ = |
 ,עשרַאװ ןיא טעּבראעג ךיז ןע ירפַאּב

 :ימָאקנָאיַאר ןשיליוּפ ןופ דילגטימ סלַא
 יײר רעצנַאג ַא ןיא טריפעגכרוד טעט

 .,מַאקי סגנוטיירגוצ יד ןליױּפ ןופ טעטש
 .ופ רָאפנעמַאװצ רענָאדנָאל םוצ עינַאּפ
 2ײטַאּב ךיז ואוו ,ימ ..א יד !ס .ר רעד

 ןּבילּברַאֿפ ןַאד ..טאגעלעד סלַא טקיל
 ,ליפָאסָאליפ טרידוטש וואו - ;זירַאּפ ןיא
 | ןשיזיוצנַארפ םעד יא טעּברַאעגטימ
 לַאנרושז ןכעלטכַאשנסיװ + שירָאטסיה
 2טנפערַאפ בגא ואוו ,8סט06 1116

 סיקסעשט

 סלַא קיטעט ןעוועג
 ,טעטימָאק:ןָאיַאר ןקידמורד ןופ דילגטימ

1900 

 .ןלַאנרושְז ןוא
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 ,ןװעיערַאק ןגעו ןעלקיטרַא ייר ַא טכעל
 . טלעטשעגוצ ,ןוָאנַאכעלּפ ,ןװָארװַאל
 ןשיפָאסָאליפ ַא טעטיסרעוװינוא ןיא
 ירעטַאמ ןשירָאטסיה םעד ןגעוו רַאומעמ
 רעזירַאּפ םעד ןיא ,דנַאלסור ןיא םזילַא
 עשיטסילַאיצָאס יד; לַאנרושז ןשידיי
 :ַאנ עקינייא ןּבירשעג ,1915 ,"ענוּבירט
 ןַאשז רעּביא ןעלקיטרַא ייווצ ןוא ןציט
 ?גירג רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,סערָאשז
 יד ןקידיײטרַאפ וצ עגילח רעד ןֹוכ גנוד
 ןעמַאװצ ןוא "ןדיי עטקיודעגרעכנוא
 ןייש ןוא ווָאנָאפַאגַא ,יקסוװעשטַארק טימ
 תזמגמ- לַאנרושז:שדוח ריא טריטקַאדער
 :עריץרעמ רעד ךָאנ .60:4000 ןט//ס
 ןעמוקעגקירוצ 191/ טסוגװַא עיצולָאװ
 =סור ןייק טנַארגימע רעשיטילָאּפ סלַא
 2ײטַאּב וצ ךיז רעדיוװ ןּבױהעגנָא ,דנַאל
 לַאב-רעטעּברַא רעשידיי רעד ןיא ןקיל
 רעשידנוּב רעד ןיא טעּברַאעגטימ ,גנוגעוו

 .ַא ןּבעגעגסױרַא ,וועיק ,"גנוטייצסקלָאּפז
 ןוא ןעּבעל ןייז ,סערָאשז ןַאשזא - לכיב -

 ?ַאנירעטַאק ,"טלעוו ידח ג"פ) ײ|עפַאש
 - העדנירגטימ ןעוועג ,(43 ז"ז ,1918 ,ווַאלס
 ריא ןיא ןירַא ,עגיל-רוטלוק רעד ןופ
 ,ָארויּב?ריפסיוא ריא ןיא ןַאד ןוא .ק .צ
 ?טימ סלַא ;םרָאפטַאלּפ ריא ןּבירשעגנָא
 ?יסרעווינוא:סקלָאפ ןשידיי ןופ רעדנירג
 יד ןעמונרַאפ ,1918 ,וועיק ןיא טעט
 ?אכיסּפ ןוא עיגָאלָאיצָאס ןופ ערדעטַאק
 ףקַאדער רעד ןופ דילגטימ 1919 ,עיגָאל
  רעטעּפש ןוא "גנוטייצסקלָאפז ןופ עיצ
 --1919 ,"ןָאמ רעשיטסינומָאקע רעד ןופ
  רעּביא ןעלקיטרַא ןֿבירשעג ואוו ,1920

  צּפעס ,ןגַארפ עשיטילָאּפ ענעדיישרַאפ
 טריטקַאדער 1919 רעבָאטקָאירעּבמעט
  +יצ עכעלטנכעװּבלַאה יד לעמָאה ןיא
 .טניז ,"געוו רעשיטסינומָאק רעדז גנוט

 .ףעװקסָאמ ןופ רעטעּבוַאטימ
 ןעגנוטייצ עשיסור ןופ ךיוא ,"סעמעז

 ןיא ןּבעגעגסױרַא 2



 /;ןויצ- יבבוח עטשרע יד
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 לכיּב ַא 6ק0ס8סח ן1סממ ג"פ | 

 ?גּפמעק ןופ ףָאסָאליפ רעד -- ךַאּברעיּפ =

 :רַאפ טינ ךָאנ ."םזילַאירעטַאמ ןקיד
 ןגעו שידיי ןיא ךוּב ןייז טכעלטנפע
 סרוק ַא -- םזילַאירעטַאמ .ןשירָאטסיה |

 ןשידי םעד ןיא טנעיײלעג סעיצקעל 6
 :יסרעווינוא ןשיטסינומָאק ןופ רָאטקעס !
 ,1921--1920 רעקלעפ:ברעמ יד ןופ טעט
 ןליציניא יד רעטנוא ךיוא + טּביירש|
 .,שט .א ,ל ,ט .א .ל

 --1881 31/טזע והילא רעװָאקירעשש
 ?קוא ,עװַאטלַאּפ ןיא ,בעג (

 .עילימַאפ רעכעלגעמרַאפ ַא ןיא ,עגַיַאר
 :עגנָאַא ןעװעג זיא ,םייח ,רעטָאפ ןייז
 ןופ  רענייא ,טָאטש ןיא ןקסע רענעעז

 ַא ,עדיײז ןייז
 עשיניורק יד ןיא שִיערּבעה ןופ רערעל
 ןכַאז עקיגײא טקורדעגּפָא טָאה ,ןלוש
 - ?ַארט:שיליּכשמַַא ןעמוקַאּב ."רחשהק ןיִא
 ןייֵרַא רָאי 17 וצ ,גנויצרעד עלענָאיציד
 .?נעעג עכלעוו .,לושרעלָאמ רעסעדָא ןיא
 טקידנעעג רעירפ רָאי ַא טימ) 1904 טקיד
 :עג. סעדָא ןיא ,(עיזַאנמיג ןרעטסקע סלַא
 . :ַאיצָאס:שיטסינויצ עטשרע יד וצ טרעה

 ןיא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ךעלזיירק עשיטסיל |
 ןיא ןדליּב ןּבִיוהעגנָא 03--1902 ןרָאי יד
 :ער רעטשרע רעד ךָאנ ,דנַאלסור?םורד
 :נָא ,ּב"טּפ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא .עיצולָאװ
 284 רעֶּצָא ,טעטיסרעווינוא ןיא ןעמוקעג

 .ןופ ץנערעפנָאק ַא ףיוא טריטסערַא ןְכיג
 ּפַאנק ַא ןסעזעגּפָא ןוא "סעקיוועשנעמז |

 .עװַאטלָאּפ ןוא ּב"טפ ןיא עמרוט ןיא רָאי |
 טימ ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשירארעטיל

 ,ןעלעדנעמ ןגעו .עידוטש רעשיטירק ַא .
 :שדוח ןיא ,טלדנַאהַאּב שיטסיסקרַאמ
 :רַאעג רעטעּפש .םמק. 2/עהפ לַאנרושז
 רעשיסור רעגרוּברעטעּפ רעד ןיא טעּב
 ?ןשט .ַא ,שטיוװָאלַיַאכימ יא פ"א עסערּפ

 עטסטנעָאנ יד ןופ רעגייא ןעוועג .יָאשז
 | ,ב עי ןופ) םמ רעד ןופ רעטעּברַאטימ

 גיוודולח

 רעװָאקירעשט --- סיקסעשט |

 - ןּבעגעגסױרַא

 ."הלּכשה -
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 ר עצנַאגַא טכעלטנפערַאפ ואוו ,(ןָא |
 / גָאילּביּב ןגעו יװ .,ןעלקיטרַא ערעסערג|
 :ָאטנַאק ,דמש ,עיצילַאג ,"דנוּבא ,ןקעט
 . ,.דנַא .א א"קי ,ענישטַאמַאדייה ,ןטסינ
 .המיתח ןייז ןָא ןציטָאנ ערענעלק ץוחַא
 ּב"מז עשירָאטסיה יד רַאּפ טצעזעגרעּביא
 לקיטרַא טיקסוועשטניװ ,מ = ןוטקסנאט10ס
 סדלעפנעזָאר .ש ,"לעדיא רעשיליוּפ רעדז
 ַּפָא יד ,רעיליא השנמ 'ר ןגעוו טעּברַא
 טקילײטַאּב ךיז ,ןטנעמוקָאד .ןופ גנולייש
 '=-=-10 ,2804 יו קיפ טפירשגכָאװ רעד ןיא

 -  =ער רעד ןיפ רַאטערקעס ןעוועג 114

 ןופ רעריפ רעד שיטקַאפ ןוא עיצקַאד

 רעד ןופ לַאנרושז ןשיגָאגַאדעּפ םעד
 | } םססנמא סחס "הלּכׂשה יציפמ הרבחח

 / חרבח רעד ןופ לבוי .ןקירעיק 250 םוצ
 / ץוסעסקוא קרעװ סיורג ַא

 060160184 תל פסתמססד מס תקסס-

 ם8פתזסמוא אסנאהק 68068װ02 םװ 2066וח

 .?זגיג לואש ןופ המדקה ַא טימ ןוא ר"א |
 םורַא טמענ .ּב 1 רענענישרע רעד ;גרוצ
 - .ףעק:70 ּבײהנָא ןויּב זיולּב דָאירעּפ םעד
 רעד ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא טיג ןוא ןרָאי
 ,דנַאלסור ןיא גנוגעװַאּב:הלּכשה רעשידיי
 - = ןלַאירעטַאמ:וװיכרַא ןופ דנורג ןפיוא
 - יציפמ הרבחח רעיז ןופ וויכרַא ןכייר םנופ

 / ,גרוּבצניג ןָארַאּב םעד ןופ ןוא
 / =ַאּב ,דנַאלסױא ןייק קעװַא 1914 רעמוז
 - ףעמוז ןוא םירצמ ןוא לארשייץרא טכֹוז
 / רעטנוא ואוו ,י"נ ןיק ןעמוקעג 5

 ?ןּב ןוא רבח ןטנעָאנ ןייז ןופ .העּפשה רעד

 ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא- ווָאכָארָאּב 3" ריע |
  רעטעּברַאטימ רעקידנעטש סלַא ,שידיי
  ףשמ ןיא טכעלטנפערַאפ "גָאט םעדא ןופ
 - רעּביא ןעלקיטרַא ייר עצנַאג ַא רָאי ןופ
 ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,ןגָארפ:טייצ
 :ןכָאװ רעד ןיא ןוא "טפנוקוצז רעד
 | 1915 ,"סערגנָאק רעשידיא רעד, טפירשי

 ּפמַאק םעד ןַאד טריפעגנָא טָאה סָאװ ,6
 .ףעגנורעדָאפ עלַאגָאיצַאנ עשידיי יד רַאפ
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 .רעפּפמעק ןעשידיא םעדק ןיא ךיוא ןוא
 .ןּבעגעגסױרַא ווָאכָארָאּב .ּב טימ ןעמַאזוצ
 "טכער עשידיא רַאפ ףּפמַאק ןיאז רושָארּבַא
 טרידנָאּפסערָאק קיטייצכיילג ,(1917 *"נ)

 עיינ יד ןגעװ ,ב"טּפ ,טמק. 028ה8 ןיא

 | .םוטנדיי רענַאקירעמַא ןיא ןעגנומערטש

 דנַאלסור ןייק ןרָאפעגקירוצ 1917 ףֹוס
 ,"גָאט םעדח ןופ טנעדנַאּפטערָאק סלַא
 :גָאט רעדַארגָארטעּפא ןיא טעּברַאעגטימ
 ס8שקעצצ ּב"מז רעװקסָאמ יד ןיא ,"טַאלּב
 וצק לקיטרַא ןרעסערג ַא טכעלטנפערַאפ
 ןּכעלטּפַאשלעזעג םנופ עיגָאלַאכיטּפ רעד

 ןיא ,"םוטנדיי רענַאקירעמַא םניא ּפמַאק- |
 ַא ןגעווז--"רבעהח ּב"מז עשירָאטסיה יד
 ןינע ןגעוו ןוא "חאווצ רעלַאכרַאידטַאּפ
 .סופיירד רענַאקירעמַא םעד ,קנערפ ַאעל
 :עג ואוו ,וועיק ןיא טצעזַאּב ךיז 1918 ףוס

 ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוו !
 םעד ןעמונעג ,"טַאירַאטערקעס ןשידייז
 ידו ץרעוװ ןוויטקעלָאק ןיא לײטנָא ןטסערג
 גַאנָאיצַאנ רעד ןוא עימָאנָאטװַא עשידיא
 ַא -- "עגִיַארקוא ןיא טַאירַאטערקעס רעל
 ןטנעמוקָאד ןוא ןלַאירעטַאמ ןופ גנולמַאז
 סלַא ,(ןגיוּבקורד 25 םורַא .,1920 וועיק)
 :ערז רעד ןופ רַאטערקעס ןוא דילגטימ
 ףיוא (וועיק ןיא) עיגעלָאק רעלענָאיצקַאד
 :ַאמ?םָארגָאּפ יד ןכעלטנפערַאפ ןוא ןעלמַאז
 ןלַאסָאלַאק א טלמַאזעגפיונוצ "ןלַאירעט
 1921 ןוא ןטנעמוקָאד:םָארגָאּפ ןופ וויכרַא
 .יואוו ,ןילרעּב ןייק םיא טריפעגרעּבירַא
 ועיק ןופ רעּבירַא ךיוא זיא סע ןיה
 ןיא ,"גַאלרַאפטקלָאפ רעשידייז רעד
 ןטנעַאנ ַא ןעמונעג טָאה .שט ןכלעוו
 ?ךַאטימטּפיױה סלַא ןילרעּב ןיא ,לײטנָא
 :עלָאק רעלענָאיצקַאדער רעד ןֹופ רעטעּב

 לעיציפָא ,ןלַאירעטַאמ:םָארגָאּפ יד ןופ עיג !
 ;חרזמא ט"א ןייארַאפ חלַא טרירטסיגער
 ןעמַאזוצ "וויכרַא רעשירָאטסיה רעשידיי
 בקעי ,ףיטש םוחנ ,ןַאמטכעש י טימ
 טיירגעגוצ לעגרעג | יג ןוא יקסנישטשעל

 יֿפרעשצ -- רעװָאקירעשט !

 ,"קעט :

 ..דֹנֵא ,א "עילימַאפ רעשידוי רעדח ,"רוי
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 ךיא עּבַאגסױא עטנַאלּפעג .ּב 7 ףיוא יד

 עטכישעג ידי ט"א שיסור ןֹוא שידיי
 :יַארקוא ןיא גנוגעוװַאּב:םָארגָאּפ רעד ןופ
 זיא סע רעכלעוו ןופ ,/1921 -- 1917 ענ
 טלעטשעגפיונוצ ,ּב 1 רעד זיולּב סיורַא
 ,וָאנּבוד .ש ןופ חמדקה ַא טימ .שט ןופ
 ןיא ןעמָארגָאפ ןוא םזיטימעסיטנַאװ ט"א
 ןופ הפוקּת יד) 18 -- 1917 עניַארקוא
 וצ -- (ןַאמטעה ןוא עדַאר רעלַארטנעצ
 עשידי:שיניַארקוא ןופ עטכישעג רעד
 "רעשירַארעטיל רעשידייפ) "ןעגנוהיצַאּב
 .ףעטנוא ,(331 ז"ז ,1923 ,ןילרעּב ,"ג"פ

 ,ּב 1 רעד סױרַא ךיוא זיא עיצקַאדער ןייז |

 :ולָאװער ןופ הפוקת רעד ןיאק ט"א ּב"מז
 יןטנעמוקָאד ,ןלַאירעטַאמ ,ןרַאומעמ--עיצ
 טמעג .(400716 ן"ז 1924 ,ג"פ .זרעד)
 רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא סנטצעל

 ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי םעד ןופ טעּברַא

 :ַאגרָא ןייז ןופ דילגטימ סלַא טוטיטטניא
 ,מ ר"ד טימ ןעמַאזוצ טעטימָאק-ריזינ
 :קעס ,ףיטש .נ ןוא ןעזייר .ז ,ךיירנייוו

 ;קַאפ ןוא ײטקערידגימעז םעד ןופ רַאטער
 לַאנרושז םעד ןופ רָאטקַאדער רעשיט

 - ,"עיצַארגימע עשידייז

 (1906 םֹורַא--184..) םקעי ינרעשט
 / לָצג .ענַיַארקוא ,וװעשטידרַאּב ןיא .ּבעג
 ןופ דניירפ ַא ןוא רבחילוש ַא ןעװ

 טצעזַאּב ךיז רעטעּפש ,ןעדַאפדלָאג םהרבא
 :יטקַארּפ טָאה רע וואו ,ןבל"הדש ןיא
 .ןוא רעכָאהּביל ַא .רָאטקָצד סלַא טריצ

 טָאה ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ רענעק
 . ערעלוּפָאּפ  עטנכייצעגסיוא ןּבירשעג רע

 ענעיגיה ןוא ןיצידעמ רעּביא ןעלקיטרַא
 ַאװ --- א"צ) "טַאלּבסקלָאפ ןעשידויז ןיא

 1889 ,"טדיורּב לעקיטש ַא ןופ השעמ

 ָאילּביּבסקלַאפ רעשידויא ס--ע"ש ,(24-1

 םעדא ,"דניירפזיוהק סרָאטקעּפס
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 --1882 רדא 'ד) ףסוי ווָאכינרעשמ
 .?דָארג ,םינָאלס ןיא .ּבעג (

 *רַאפ ַא ןיא ,דנַאלסורסײװ ,טנגעג רענ
 ןופ .עילימַאפ רעשירחוס רעכעלגעמ

 :עּפש ,סגיּפ ןיא טנרעלעג ךיז ןָא רָאי 13 }
 ,שרעגז ןיא רעט ,"גנוק / :

 ןיא = ,זדָאל = ייּב
 ,לוש:ץרעמַאק רעד
 טקידנעעג עכלעוו
 :עגוצ ןַאד ,3
 :ָארּפ םוצ ןענַאטש
 2יצ ןשירַאטעל
 .ײטַאּב ךיז ,םזינ
 רעד ןיא טקיל

 ?מוא רעד ןוא טעּברא רערענָאיצולָאװעד
 1904 ,עשרַאװ ןיא עסערּפ רעלַאגעל
 ,טעטיסרעווינוא רענרעּב ןיא ןעמיקעגנָא
 ?ולָאװער רעד ןופ טייצ רעד ןיא רעּבָא
 ןוא דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ עיצ
 עלַא ןיא טעמּכ קיטעט ןעוועג 06--1905
 טלַא דנַאלסוריברעמ ןופ טעטש עטסערג
 ןוא רעוט עטסוויטקַא יד ןופ רענײא
 :שיטסיניצ רעד ןיפ ןטסידנַאגַאּפָארּפ
 פ"א (ס"ס) ײטרַאּֿפ רעשיטסילַאיצָאס

  =העסּֿפ ןקיזָאד םעד רעטנוא ילאינד

 רושָארּב ַא 1905 ןּבעגעגסױרַא םינָאד
 ;ור ןיא ךיוא ןוא "רעקיטירק ערעזנואק
 ..0 66868 עת םס תסמסה} 668א8- שיס

 רעד ןופ ןענַאגרַָא יד ןיא טעּברַאעגטימ |
 רעינ רעדח ,"געו רעזנואא ,ײטרַאּפ
 טּפיױהרעד ,,דנַא .א "טרָאװ סָאדז ,"געוו
 1906 ףוס .ןגָארפ עשימָאנַאקע רעּביא

 ײטרַאּפ רעד ןופ חילש סלַא טכװזַאּב

 ,עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד

 יד ןיא רענדער סלַא ןטערטעגפיוא אוו
 ,םיבושי 25 עטסערג

 רעװָאקרַאכ ןיא טרידוטש ,,1907 רעמוז
 ךיז ןקידנע ןכָאנ ןוא טעטיסרעווינוא
 ַא ,טַאקָאװדַא סלַא ענליוו ןיא טצעזַאּב
 ןופ יד ָאד טריטקַאדער טייצ עסיוועג

 שטיװָאנרעשט -- ָאכינרעש ג

 טייצ:המחלמ רעד ןיא

 ,עגװָאק ןייק

 צוריקגעקומען 
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 ,"גָאט רעדע גנוטייצ עטעדנירגעג םיא
 ןרָאװעג לגלוגמ

 / ,גרוּברעטעּפ ןייק ןַאד ,וָאקרַאכ ןייק
 לזיירק םעד ןיא לײטנָא ַא ןעמונעג ואוו
 .?יגייארַאפ רעשיטַארקַאמעדפ רעד ןופ

 גנילירפ ןיא זיא סע ןכלעוו ןופ
 :סקלָאפ עשידיי .יד ןסקַאװעגסױרַא 7
 ,ןיקיָארפע ,,שט טימ שארּב ײטרַאּפ
 .--19/  ,ףיטש .נ ןוא ידלָאטרעּבײקצַאל
 ..ןשיטיל ָאּפ ןיא טקילײטַאּב וויטקַא 18

 =לַארקיא ןופ ןּבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא
 ןופ רענדערטּפיוה יד ןופ רענייא ,ענ

 . גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד
 ואוו ,וָאקרַאכ ןיא 21--1919 ,וועיק ןיא

 יד ןיִא  רעקידייטרַאפ סלַא ןטערטעגפיוא
 רעטעּפש) ןלַאנוּבירט ערענָאיצולגװער |

 ןיא ןסעצַארּפ ענייז ןופ ייר ַא ןּבירשַאּב
 :רַאװ ,"טנייהח ןיא ןעלקיטױַא עירעס ַא
 ןעמוקעג 1921 טסּברַאה .,(1925 ,עש

 .ַא ןוא טעּברַאעגטימ .ואוו |
 ?עד יד טריטקַאדער ךיוא טייצ עסיוועג
 .=ײטַאּב ךיז ,"סיינז גנוטייצ .עשיטַארקָאמ
 ?םיוא ערעדנַא עקינייא ןיא ךיוא טקיל
 ןּבעגעגסױרַא) ,"טעּברַאװ ּב"מז ןיא ,ןּבַאג
 2רַאֿפ ,(1924 ,ענװָאק ,"טרָאק ןופ
 עשידיי יד ןגעוו לקיטרַא ןַא טכעלטנפע
 .ַאב ןוא ןעגנוּבערטש עכעלטפַאשלעזעג
 ןּבלַאהטרעדנַא עטצעל יד רַאפ ןעגנוגעוו
 עכלעװ ןופ שרוש םעד ,רָאי טרעדנוה

 :וצרעּביא גנוּבערטש רעד ןיא טעז רע
 .רעגייטש ןשימָאנָאקע ןשידיי םעד ןעױּב
 - יתודוסי עכעלטּפַאשטריװ ערעטניזעג ףיוא
 ךיז טמענרַאפ ,ענליוו ןיא 1924 טניז
 | - ,רוטַאקָאװדַא טימ

 --1880) לאומש שטיװָאנרעשט
 :בעטיוו ,שזעּבעס ןיא .ּבעג (

 רעשינּבר רעקידסוחי
 םייח ,"ריעצ ברי ןופ רעדורּב ַא ,עילימַאפ
 רעד רעטנוא ןרָאװעג ןגיוצרעד .שט

 .דָארד המלש ברה ,ןדייז ןייז ןופ החגשה -
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 ?וָאק ןיא טנרעלעג ,1897 זיּב ,רעטעּפש
 רעוויטקַא סלַא ןגיױצעגנײרַא .הבישי רעג
 ,גנוגעװַאּב רעשיטסינויצ רעד ןיא רעוט - 

 ?רעד ,"ץילמהי ןיא ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא

 ֿיבויצ ףיוא טּפוה
 ,סעמעט עשיטס
 .ענעדיישרַאפ וצ
 =עס ןעוועג ןטייצ
 יד ייּב רַאטערק
 =רומ עשיטסינויצ
 ,ענליוו ןופ םיש
 ?ַאס ,קסּבעטיװ
 ךיז 1903 .ןיקטַאּפ
 ?עּברַאטימ סלַא עשרַאװ ןיא טצעזַאּב

 "גופס/ ּפ'א "הריפצהל רעד ןופ רנט
 "הישוּתי ג"פ ןופ רַאטערקעס סלַא ןוא

 ,יײףטק םלוע? לַאנרושז:רעדניק ןופ ןוא

 ןופ דילגט מ ַא ןעוועג 1910 --4

 ,ענליוו ןיא "ןמזה? ןופ עיצקַאדער רעד

 ?טימ עשרַאװ ןיא רעּבירַא רעדיוװ ןַאד
 - ,"הריפצהח רעטײנַאּב רעד ןיא ןטעּברַאוצ
 טכעלטנפערַאפ ךיא טָאה רע 'ואװ

 ןדרָא םעד ןגעװ  עיפַארגָאנַאמ ןייז

 ?בוּב ןיא ךיוא סױרַא) "השמ ינּבז
 טקילײטַאּב ךיז רעירפ ךָאנ ,(םרָאפ

 יד ןיא טסיצילּבוּפ רעשיטסינויצ סלַא

 ,1900 ,"טלעוו ידצ ןטפירשטייצ עשידיי

 --1595 /טוזו) ליַאכימ ָאי
 .הפִי ריאמ ןופ םינָאדװעסּפ ( |

 םעד טכַאמעגכרוד ,קסּבעטיװ ןיא .ּבעג
 =יר יד טקידנעעג ,לושלטימ ַא ןופ סרוק
 ,ןענעכיצ ןוא ײרעלָאמ רַאפ לוש רעג
 ,רעכַאמרעגייז ַא ,רעטעּברַא ןַא ןעוועג
 ,וו"זַאא רעלָאמרעמיצ ַא ,רעטלעטשעגנָא ַא

 114 / ָאי-- שטיװָאנרעשט

 העשידיאז רענליוו 1904 ,"גָאט רעדח
 ןיא ןּבעגעגסױרַא) ,דנַא ,א "?גנוטייצח
 רעשיטילָאּפז ט"א רוׁשָארּב ַא ךיוא שידיי
 ,"גנורעלקרע עשירַאלוּפָאּפ ַא --- םזינויצ
 ,(50 ז"ז ,1902 ,עשרַאװ ,ןָאזדיירפ ג"פ
 עשרַאװ ןיא קידנעניאו רֹע טָאה
 רעשידי רעדח ןיא טעּברַאעגטימ

 ןיא ךיוא ,"ט:עמַאמ? ןוא 1912 "ךָאװ
 ןטימ ,"טַאלּבעגַאט ןעשידייא רעקרָאײוינ
 קעװַא המחלמ:טלעוו רעד ןופ ךָארּבסיױא

 ,עג ַא ןוא טעּברַאעגטימ ,דנַאלסור ןייק

 ?ןכָאװ סָאד טריטקַאדער ךיוא טייצ עסיוו
 :סױרַא 1918 ,עװקסָאמ ןיא "םעהח טַאלּב
 ַא ןַאמטכעש ,ל טימ ןעמַאזוצ ןּבעגעג
 סָאדװ וועיק ןיא טַאלּבנכָאװ שיטסינויצ
 ןעמוקעגקירוצ 1921 ,"קלָאפ עשידיי
 . טעּברַאעגטימ רעטייוו ואוו ,עשרַאװ ןייק
 ,"טנעמָאמח ןוא "טנייה? ,"הריפצה? ןיא

 ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט12 ןכָאנ -

 :ץרא ןייק ןרָאפעגרעּבירַא דַאּבסלרַאק
  םעד ןעמוונרַאפ טָאה רע ואוו ,לארשי
 רעַװװ ןופ רַאטערקעס ַא ןופ ןטסָאּפ
 ךעלטנכעוו קידנרידנָאּפסערָאק ,"ימואלה
 ןיא לארשי:ץראפ ט"א "טנעמָאמ? ןיא
 .,י"ג ,"גָאט/ ןיא ךיוא ,"געט ןּביז

 4786 ,ינויצ ןוקיסקל ;א0 ,8

 זוקמס21180818 ןיא ןעלקיטרַא ןּבירשעג
 =רָא 1918 ,ח78828 ןיא רעטעּפש ,
 ןופ גנולעטשסיוא עטשרע יד טריזינַאג

 :פיוא קיטסניג זיא סָאװ ,רעדליּב ענייז

 יד .קיטירק רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעג
 טקילײטַאּב ךיז ,עגיר ןיא ןרָאי עטצעל
 ,"קלָאפ סָאדװ ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא
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 ?לרפוו ןייארמׂשא רעדח

 =רַא טימ טּפיױהרעד

 ,"סייג עטצעלק -
 ,,דנַא ,א "ןגרָאמ |

 .,טסנוק ןוא רעטַאעט רעּביא ןעלקיט

 ןיא :ןרוטַאקירַאק ןוא רעדליּב טימ ךיוא
 עיפַארגָאנָאמ ַא ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב

 ןפיוא טעלפמַאּפ ַא ,ןַאטיױװעל קחצי ןגעוו
 ךגעוו גנולדנַאּפָא ןַא ,רעטַאעט ןשידיי

 ,דנַא .א ָאניק

 ( = 189) .ּב ןָאשואי
 יּבעג ןַאמטסוי השמ ןופ םינָאדװעסּפ

 יעילימַאפ רעשידיסח ַא ןיא עשרַאװ ןיא

 / תובישי ןיא טנרעלעג רָאי 18 זיּב טָאה
 סלַא ךָאנ ןוא |

 . טָאה רֹוחּב?הבישי

 :יײז ןּבירשעג רע
 ,ןכַאז עטשרע ענ | 
 צג ןענייז סָאװ

 ןיא ןעוועג טקורד
 סנַאקצַאי י .ש
 .נעכָאװןעשידיאײ
 רעטעּפש ,יטַאלּב
 2ײיצ יד ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה
 על רעזנוא ,"טלעוו עַײג יד+ ןעגנוט
 ןופ גנודנירג רעד טניז .דנַא .א יןעּב
 .ַא ןעװעג רע זיא 1925 זיּב "טנעמָאמו
 .=ייצ רעד ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש
 :ָאמוה ,ןציקס ץוחַא טָאה רע ואוו ,גנוט
 ךיוא ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבופ ,ןקסער
 .עלעשטיא פ'א ןבירשעג ,עטענרָאל פ"א

 :רעּביאז ט"א ןענָאטעילעּפ עכעלטנכעוו יד = -
 עכלעוו ,"ףעירּב עשיטילָאּפ ענעמונעג -

 ערעיהעגמיאַא טפַאשרַאפ םיא ןּבָאה

 םעד ןשיװצ טּפיוהרעד - ,טעטירַאלוּפָאּפ

 יד שממ טקעל סָאװ ,םלוע ןשידיסח
 ןופ תורמימ ןוא םיקוסּפ יד ןופ רעגניפ =

 ןיידַא טשטייט .י עכלעוו ןיא ,ארמג רעד |
 יא 1925 .ךָאװ רעד ןופ קיטילַאּפ יד

 ַא ךיוא זיא ןוא "טנייהל ןיא רעּבירַא רע
 :נכָאװ םעד ןופ רעטעּברַאטימ רעטנעָאג

 עסיוועג ַא ,?גבוטייצ:סלעדנַאה יד/ טַאלּב

 ןטספעזָאי = ןָאזשואי - טוה אי

 .,"לַאנרושז
 =רַא עשיטסילַאנרושז ענייז ןיא רע זיא

 .ןעגנוגעװַאּב
 ; טכעל

 עגַאלו
 ןענעײל וצ --טפול רעשירפ רעד ףיואק
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 ר װעשרַאװ ןעװעג ךיוא רע זיא טייצ

 ןעגרָאמז רעקרָאײוינ ןוֿפ טנעדנָאּפסערָאק
 ,"יחרזמ* ןופ רעגנעהנָא ןַא

 =פיוא לָאמליײט ןענָאטעילעּפ ןוא ןעלקיט

 רעּבָא ,"הדוגא! רעד ןגעק ןטערטעג

 =ַאּב ןפוא ןפרַאש סרעדנוזַאּב ַא ףיוא
 עלַאקידַאר עשידיי ענרעדָאמ יד טּפמעק

 =טנפערַאפ םרָאּפכוּב ןיא

 ביא ַא -- ףיוה סיניּבר ם'ניאי

 . ןעשידיסח ןופ גנולהעצרע עטנַאסערעט
 .,ןימיש .ּב ג'פ) "ןעלױּפ ןיא ןעּבעל

 - 5ליִּב -- םיסרוקיּפאז ;(7 ז"ז ,2

 - ,ןעּפיט ,ןעשינעּבעילרעפ ,סענעצס ,רעדי
 +ידיי רעד ןופ ךעלדנױשרַאּפ ןוא תושפנ |

 טרעדלישעג ןרעו'ס ואוו ,"סַאג רעש

 .עשימָאקיגַארט יד רָאמוה ןסיוועג ַא טימ,
 ןפרַאװ סָאװ ,הבישי רעד ןופ םיטרוקיּפא

 - ענָאיצידַארט רעד ןופ טלעוװ יד קעװַא |
 "טינ רעּבָא ךיז ןענעק ,טייקשידי רעל |

 - ןּביילּב ןוא ןּבעל םענױעדָאמ םוצ ןסַאּפוצ
 =פיוא עט:3) רעהַא טינ ןוא ןיהַא טינ

 - 160(3 ז"ז ,1923 ,ןילטיג .א ג"פ --

 ,עשטַאד ףיוא טציז סָאװ ,ןעדעי רַאפ

 .םעד טעשַאּפ ןוא קַאמַאה ַא ןיא טגעיל
 'יווח .;(60 ז"ז ,1912 ,ג"פ .זרעד) "רמוח
 5ָאל רעד ףיוא ןענואוועג ּבָאה ךיא ױזַא

 לָאה .(28 ז"ז ,1912 ,ג"פ .זרעד) "יירעט

 ַא ןּבירשעגנָא סינּפיק .מ טימ ןעמַאזוצ

 "קוּביד ןופ חוּכ ןטימא ט"א עידעמָאק |

 רעטמירַאּב סיקס--נַא ףיוא עידָארַאּפַא) |
 דיא .עכלעוו ,(עדנעגעל רעשיטַאמַארד |

 .ןעװ ,טייצ רעד ןיא עשרַאװ ןיא עניּב

 . פָאלש רעד ןעוועג זיא "קֹוּביד, סיקס--נַא |

  .ןָאזעס ןֹופ רעג

 3/0 -- 1818 לארשי ןָאטפעזָאי

 .עיװַאדלָאמ ,ינעשטילָאּפ ןיא .ּבעג (64

 ןימינּב ןופ תועסמ יד ןופ םשור ןרעטנוא
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 ןעמונעגרעטנוא 1844 טניז ַאלעדוט ןופ
 :יא רעטעּפש ןוא עיזַא רעּביא העיסנַא
 ןעמָאנ ןרעטנוא ןוא עקירפַאןופצ רעּב

 ןרָאװעג טנַאקַאּב ."רעטייווצ רעד ןימינּבז
 רע עכלעוו ,ןעגנוּבײרשַאּב:עזייר ענייז טימ
 ןוא שידיי ןיא טנכײצרַאפ הליחּתכל טָאה
 ?רעּביא טזָאלעג ייז ןַאד ןוא שדוק- ;ןושל
 זיא רָאי ףניפח ט"א שיזיוצנַארפ ןיא ןצעז
 ןיא רָאי 8/ ט"א שטייד ןיא ,1856 ,"טנעירָא
 ,1858 רעװָאנַאה ,"עקירפַא ןוא עיזַא
 ןיא סיֹורַא ךיוא זיא קרעװ עטצעל סָאד
  *רָאג דוד ןופ שִיערּבעה ןיא ןוא .שילגנע
 ןייז ,(1859 ,קיל) ילארשי יעסמק ט"א ןַאד

 ןּבירשַאּב עקירעמַא:ןופצ רעּביא .העיסנ
 ןיא רָאי יירדח ךוּב ןשטייד ןייז ןיא
 ןיא .טשעג ,(1863 ,רעװָאנַאה) "עקירעמַא
 תונכה טכַאמעג טָאה רע ואװ ,ןָאדנָאל
 ןוא עניכ רעּביא עזיירטגנושרַאפ ַא רַאפ
 .עיגיסעּבַא

 --1894 רדא יא) לאכמ ןָאסניכַאי = |
 =עּב ,וועינעשעק ןיא .ּבעג (

 ,גנודליּב עשימייה ַא ןעמוקַאּב .עיּבַארַאס
 עשיסור ןיא טקילײטַאּב ךיז 1911 טניז |

 ?ץינעמַאק ,ץלעּב ,סעדָא ןופ ןעגנוטייצ
 2רַאעג ,םס8 הצחא פ"א ךיוא ,קסלָאדַאּפ
 ,"ןעגרָאמ טוגח ןיא רעטרָאּפער סלַא טעּב

 ךָאנ ."ןעּבעל רעזנוא? ,"םכילע םולשח
 ססָאד טריטקַאדער עיצולָאװער:ץרעמ רעד

 ,ם8ק. 21מ1סח8 טַאלּבנכָאװו עשיטסיגויצ

 םעד ןופ רעטײײל ןעװעג ,1917 סעדָא
 .לַאװ ןשיטסינויצ ןשיניַארקוא ןלַארטנעצ

 ןיא טעּברַאעגטימ .,וועיק ןיא  ָארויּג

 ,"ףַארגעלעט רעדא טַאלּבגָאט ןשיטסינויצ
 ,ןיוו ,עשרַאװ--דנַאלסױא ןיא 1920 טניז |

 ?צג ,וועינעשעק ןיא סנטצעל ,ןילרעּב

 .ןיא ןעלקיטרַא טייצ וצ טייצ ןופ טקורד
 לךייא ,זצהס8מֹוא ?2ץססש34/ ,?הריפצה

 =עינעשעק ,(ס0תסספ 200044 ,"טסָאּֿפ עש

 ּפ"א ךיוא ,.דנַא .א "טייצ רעזנוא* רעוו

 ,ָאי לאכמ

 קונכאי = שטיװָאנכאי -- ןָאסניכאי -- ןָאספעזָאי

 ,ּבוג רעקסנימ

 .,"ךַאלעמילּבז |

 .(63 זיז
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 -- 1887) ּבײל שמיװָאנכַאי
 ,ץעינַארַאק ףרָאד ןיא .געג (

 טָאה רעטָאפ ןייז ואוו
 ךָאנ טימ לכלימרעסַאװ ןיילק ַא ןטלַאהעג
 . טנרעלעג רָאי 16 זיּב 12 ןופ ,םיּפּתוש 4
 ןעוועג רעטעּפש ,ןיזערעּב ןיא זיולק ןיא
 נָא ַא ןעמונעג ,קסנימ ןיא ןרעטסקעַא
 פ"א ײטרַאּפ רעשייס"'ס רעד ןיא לייט
 2רעד טקורדעג 1910 טניז ,רעדנַאסקעלַא
 ןוא ןעּבעלװ רענליוו יד ןיא ןעגנולייצ
 + ףענליווא ,"ןעּפסָאנקא ּב"מז ,"טפַאשנעסיו
 ,יװעל ןַאמּפיל ןופ ר"א "טַאלּבנעכָאװ
 .טישז ןיא ,"גָאט רעדח ,"ןרעטש רעדא
 1912 ,דנַא .א "ןעּבעל עיינ סָאד/ סיקסווָאל
 ,םוקינכעטילָאּפ רעשזעיל ןיא ןעמוקעגנָא
 ףקַאדער ןעוועג ואוו ,סעדָא ןיא 1915 טניז

 לַאגרושז:רעדניק ןופ דילגטימ רעלענָאיצ
 1921 ןוא רעטעּברַאטימ

 רעשיטסינומָאקװ רעד ןופ רָאטקַאדער
 רעד ןּופ רָאטקַאדער רעטעּפש ,"םיטש

 :רַאפּבוג רעסעדָא םייּב עיצקעס רעשידיי
 ,"סטרעוורָאפ, ןיא טרידנַאּפסערָאק ,גָאל
 רעװקסָאמ ,"עסערּפז רעסעריײא:סָאנעוּב
 ?רעּביא .דנַא .א ןיניד .א פ"א "סעמעז
 ,ּפָארּפ ןופ יקנערק עדנקעטשנָאװ ; טצעזעג

 ?עּב ר"ד ןופ "זָאלוקרעּבוטח ,ינטָאלָאּבַאז !
 ןוא "רעדניק ןעװעדָאה וצ יווח ,סוָאל
 "רעטלעלוש זיּב רעדניק ןֹופ גנורעגרעז
 רעד ןופ עגַאל ידח ,ןָאזנעשרעג ר"ד ןופ
 ןופ "טפנוקוצ רעד ןיא ןוא טציא יורפ
 :רטנַאק ןוא עיצולָאװערװ ,לעּכעּב .א
 עג ,סקרַאמ לרַאק ןופ ?עיצולָאװער
 ןופ ןלַאירעטַאמ טעּברַאַאּב ןוא טלמַאז
 - ,ןעמָארגָאּפ יד

 .קַאטסילַאיב ןופ - ,א .ח קונכַאי
 ןיאח ט"א לכיּב?השעמ ַא טטַאּפרַאפ טָאה
 ןייא -- אקירעמַא ןָאפ רעדָא ַאקירעמַא
 :יטציא ןופ גנולהאצרע עטנַאסערעטניא
 ,1894 ,עשרַאו) "ַאקירעמַא ןיא טייצ רעג

 ןײק טינ טָאה לקרעװ סָאד
(39) 

= = 
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 . ײקַארַאכ רעּבָא זיא ,טרעוו ןשירעלטסניק
 ןגעק -- ץנעדנעט ןייז טימ שיטסירעט |

 רעד ןופי עיצַארגימע רעטנַאדַאּבמוא רעד

 ' .םייה רעטלַא

 --1854/ ןע) ףסוי-לואש יקסווָאנַאי =
 ןַא ןיא ,קסניּפ ןיא ,ּבעג (

 :ינק םעֶד ןופ ןוז ַא ,ןושרג 'ר ,רעטָאּפ
 זיא ,בר רעניש
 זיּב .ןזח ַא ןעוועג
 טנרעלעג רָאי 3
 רעד ןיא ;רדח ןיא
 ואוו ,הרוּת:דומלּת
 רענעי וצ טָאה'מ
  טריפעגנייא טייצ
 ?טירַא ןוא שיסור
 .סיוא ךיז ,קיטעמ
 עשִיוג/ יד ןיא קרַאטש רָאג טנכייצעג

 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןוא "םידומיל-
 ןשִיערּבעה ַא ,יבצ:בקעי ,רעדורּב ןייז

 ארמג יד ןזָאלרַאפ ,רערעל ןוא רעּביירש
 ײּב טנרעלעג ,ןרעטסקע א ןרָאװעג ןוא
 ןדגוטש ןּבעגעג ןײלַא ,רערעל עטסיזמוא
 ךיז ואוו ,קָאטסילַאיּב ןייק קעװַא 0
 שיסור ןופ רערעל סלַא טקיִטּפעשַאּב
 רעליש רַאפ ןּבירשעג ,קיטַאמעטַאמ ןוא
 :נייא ןקרַאטש ןרעטנוא ןעוועג ,ןצַאזפיוא
 רעשיסור רעלַאקידַאר רעד ןופ סולפ
 ,יקסווָאליַאכימ ,וָארװַאל) קיטסיצילּבוּפ
 רַאפ טמָשעג ,(וערַאסיּפ ,ווָאּבוילָארּבָאד

 ןטסטלקיװטנַא ןוא ןטסטנעײלעגנָא םעד

 רעקידנרידוטש רעד ןופ ןזיירק יד ןיא
 רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג ,טנגוי
 םעד ןיא ,קעטָאילּביּב רעמײהעגַא ןופ
 =רָאפ ןײטשלרעּפ ןוא ךָאלּב .ןופ .לזיירק
 ,ווירּב עשירָאטסיה סװָארװַאל טנעיילעג
 :טפַאשנסיװ ַא ןכיירגרעד וצ רעטכייל ידּכ
 ?עמַא ןייק קעװַא 1885 ,ערעיראק עכעל

 טוומעג טײצ עטשרע יד ואװ ,עקיר
 :עג ,רעלעט ןשַאװעג ,ןטעּברַא רעווש

 , יקסװָאנַאי -- קונכאי

 ,רע ג

 .ףָאטשנעײל
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 רעכַאמלטיה ַא ןעװעג רָאי 2 ,קעז טיינ
 ?עג ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעד ןיא ןײרַא
 *ורז םעד ןופ דילגטימ רעוויטקַא ןַא ןעוו
 :דער סלַא "ןייארַאפ ןויסערגָארּפ ןשיס

 דלַאּב רעּבָא ,טנַאטַאּבעד ,רעוט
 רעד ןופ טײקיטּפַאהמוא יד ןעזעגנייא

 ?עּבֹרַא עשידיי רַאפ שיסור ןיא טעּברַא | ןייז ;שדוקיילּכ ןופ החּפשמ רעמערָא

 עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ןוא רעט
 ירַא זיא סָאװ ,עקירעמַא ןיא ןרָאטַאטיגַא
 ןופ םשור םעד רעטנוא ,שידיי וצ רעּב
 5 ןעװ ,1886 עידעגַארט רעגַאקיש רעד
 ןרָאװעג טכַארּבעגמוא ןענייז ןטסיכרַאנַא
 ,טסיטרַאנַא ןַא ןרָאװעג ,ץיטסוי רעד ןופ
 ןַאמָאר ,וָארַאטָאלָאז .ה טימ ןעמַאזוצ

 יד טעדנירגעג ,דנַא .א רענערּב .,סיאול
 :יירפ רעד ערינָאיּפ עּפורג עשיטסיכרַאנַא
 רעגײא סלַא קיטעט ןעוװעג ןוא "טייה
 :טרָאװ עשידיי עטסקידנטײדַאּב יד ןופ
 ,1917 ויּב גנוגעווַאּב רעד ןופ רעריפ

 :טלעוו רעד ןיא ןײרַא זיא עקירעמַא ןעוו

 עשירַארעטיל ןייז ןּבױהעגנָא--,המחלמ
 םײה רעטלַא רעד ןיא ךָאנ טייקיטעט
 =נַאמרעד רעד ןופ רע זיא ,ס28ח8 ןיא

 :קַאפ סלַא ,ןרָאװעג טמיטשַאּב עּפורג רעט

 יד ןּבָאה לענימָאנ) רָאטקַאדער רעשיט

 ןּבעגעג טינ ןַאד ןעגנוטייצ עשיטסימרַאנַא !

 רעד ןופ (רָאטקַאדער לטיט םעד םענייק
 *ייצ רעשיטסיכרַאנַא רעשידיי רעטשרע

 :עגנָא טָאה עכלעװ ,?טײהרהַאװש גנוט

 .ייּב 1889 25 םעד ןעניישרע וצ ןּבױה

 :עמ .י .א ןופ טּפַאשרעטעּברַאטימ רעד

 ?ול .ג ןַאמָאר ,טײַאטשלערע דוד ,ןָאסיר

 ימ ,ַאפּפַאי ףסוי ,וָארַאטָאלָאז ,ה ,סיא

 ןוא ,,דנַא א דלעפנעזָאר סירָאמ ,ץטַאק

 פ"א ןעגנולייצרעד ןּבירשעג טָאה ,י ואוו

 םינימ ערעדנַא ךיוא יװ ,ןושרג ןּב ףסוי
 ןופ גנַאגרעטנוא םעד ךָאנ

 ןיא ,ןרעמונ 20 סיֹורַא) ײטײהרהַאװא רעד

 ןופ שזַאריט ַא ייּב ,ָאילָאפ-ןיילק זיז 8

 =ניז ןופ טנעגַא ןַא ןעוועג (.זקע 0 ַא



 זיא טײצ רענעי וצ ,ןענישַאמ סרעג-
 ןופ גרעּבנעטור סחנּפ ןעמוקעג י"נ ןייק
 "רוד רעיינ רעדח עּפורג רענָאדנָאל רעד

 ןָאדנָאל ןייק 1890 ןעמונעגרעּבירַא םיא ןֹוא
 :ײּברַאז ןופ רָאטקַאדער ןוא רענדער סלַא
 יטסילַאיצָאס רעד רעּבָא ,"דניירפ רעט
 .טינ טָאה ּפָאללַאג .ק רָאטקַאדער רעש
 רעד ןופ גנוריּפנָא יד ןטערטּפָא טלָאװעג
 ןיא טָאה .י ןוא ,טסיכרַאנַא ַא גנוטייצ:
 ַא ןעװעג ,טעּברַאעג רעווש ןָאדנָאל
 ןעו טשרע ןוא ,וו"זַאא רעכַאמלקעטש
 םעד טשרעהַאּב ןּבָאה ןטסיכרַאנַא ידי
 עיצַאזינַאגרָא יד) "ּבולק טַירטס רענרעּבז
 ?רַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס רענָאדנָאל יד ןופ-
 צֹר יד ןעמונעגרעּביא .י טָאה ,(ןטסיכ
 201 ,"דניירפ רעטײּברַאװ ןופ עיצקַאד
 ןיא ןטלַאהעגנָא טָאה רע עכלעװ ,1891 |
 זיּב ,רָאי ןּבלַאהטרעּפ ץּפַאנק ןופ ךשמי
 עלעיצנַאניפ ּבילוצ טָאה גנוטייצ יד
 וצ טרעהעגפיוא קילײװטיײצ ןטייקירעווש
 :קירוצ ,י זיא ןַאד ,(1894 לירּפַא) ןעניישרע
 :קַאדער יד ןעמענוצרעּביא י'נ ןייק ןרָאפעג-
 =רַא רעיירפז רעשיטסיברַאנַא רעד ןופ עיצ
 טיוט ןכָאנ ןּבָאה סע ואוו ,"עמיטש רעטייּב
 ןייק ןטלַאהעג טינ ךיז טדַאטשלעדע דוד ןופ-
 זיא ".ש .א ,פח יד רעּבָא ,ןרָאטקַאדער
 :רַאפ רע ןוא ,ןעגנַאגעגרעטנוא דלַאּב
 ,ןטעּברַא ענעדיישרַאפ טימ ךיז טמענ
 ?סגנורעכיזרַאפ ַא ןופ טנעגַא ןַא טרעוו
 ַַאּב 1899 טרעװ רע זיּב ,טפַאשלעזעג;

 :ַאּב רעד ןופ רָאטקַאדער סלַא טמיטש
 טָאה רע עכלעװ ,"ש .א .פײ רעטיינ -

 םענייא ןופ הגרדמ רעד וצ ןּביוהרעד
 ;גייא ןוא עטסטסנרע עטסנעעזעגנָא יד ןופ-
 ןענַאגרָאעסערּפ עשידיי עטסכיירסולפ

 --ןטייצ עטוג יד ןיא -- שזַאריט ַא טימ -
 טַאלּבנכָאװ םעד ןיא ,זקע 15,000 ַא ןֹופ
 -.-לייט ןסיורג םוצ ,טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה
 עשידי עלַא טעמּכ ,טריטויּבעד ךיוא
 גנוטיידַאּב עסיורגַא ;רעלעטשטפירש

 . יקסװָאנַאי

 }"עסערּפ |
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 "ענוּבירט עיירפח יד טַאהעג ךיוא טָאה

 טגעלפ י ואװ ,",ש .א ,פ+ רעד ןיא |
 ןעגנוניימ יד רַאפ וליפַא ץַאלּפ ַא - ןּבעג |

 ךיוא ןוא ,סרענגעק עשיטילָאּפ ענייז ןופ
 ןגעלפ סע ואוו ,"ןעטסַאק:ףעירּב" רעד |
 רעייז טּפָא ,סרעפטנע ןרעװ ןּבעגעג |

 עטסנדיישרַאפ יד ףיוא ,עכעלריפסיוא
 - =קיטרַאטיײל ענייז ןיא .רעזעל יד ןופ ןגַארפ
 ײמעגלַא ןרעטנוא ,,ש .ַא ,פז רעד ןיא ןעל
 סָאװ ּבילוצ) "ךַאװ רעד ףיואק לטיט םענ|

 ?כַאװ רעדח נ"א ןעוועג טנַאקַאּב ךיוא
 עטסקיטכיוו יד טרירַאּב .י טָאה ("ןַאמ
 ךיא ןּבירשעג ,ךָאװ רעד ןופ ןגַארּפ
 ןוא רעכיּב רעּביא ןעלקיטרַא עשיטירק
 ּפ"א ןענַאטעילעפ ,ּב ,ד פ"א רעטַאעט
 --המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא) .ג .ּב ,י
 ןעגנולייצרעד ,("טָאירטַאּפ רעדע ּפ"א
 ?דנַאהּפָא עשיטערָאעט ןוא ,אצק ּפ"א
 םזיכרַאנַא ,םֹזילַאיצַאס רעּביא ןעגנול
 תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא רעּביא ןוא
 ןרעדנוזַאּב ַא ,קנַאדעג ןעיירפ םעד טימ
 :לא ףירּבז עירעס עגנַאל ןייז טָאה טרעוו
 עכלעוו) "םזיכרַאנַא ןוא םזילַאיצָאס רעּב
 . דלַאּב ןופ ךשמ ןיא ךָאװ עלַא ןּבירשעג
 ןוא "דניירפ רעטיײּברַאװ ןיא רָאי 2
 ךיוא יװ ,(".ש .א .פז ןיא ןעוועג ךישממ
 :עמ יד ןוא ןעּפיצנירּפ ידק טעּברַא ןייז
 יש ,א ,פײ ןיא --"םויכרַאנַא ןופ ןעדָאט
 ךוא טָאג  גנולדנַאהּפָא עסיורג יד ,2
 ןטסיכרַאנַא יד ןּבָאה 1906 .,"ןָאיגילער
 ַא ןּבעגוצסױרַא ןּביױהעגנָא ,י ןופ ר"א
 עכלעוו ,"גנוטיצ דנעבאק טַאלּבגָאט
 =קַארַאכ ןטסנרע ַא ןגָארט טלָאזעג טָאה
 רעלעגח רעד יּבגל טכיוועגנגעק סלַא רעט

 ןייק רעּבָא טָאה גנוטייצ יד
 טָאה ןוא טַאהעג טינ גלָאפרע ןלעירעטַאמ
 7|ֶש ןזיּב 18/װ1 ןופ זיולּב טריטסיסקע

 --1910 .זקע 7000ַא ןופ שוַאריט ַא :ייּב
 :רושז:שדוח םעד טריטקַאדער ךיוא 1
 ּבילוצ רעּבָא ,"טפַאשלעזעג עיירפח לַאנ
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 - רעד רַאֿפ ןטפערק : עקיטסייג" יא :לנַאמ
 ;עגּפָא עּבַאגסױא רעטסנרע רֹעקיזָאד
 ַא יב ,רעמֹונ ןט:18 ןֿכָאנ יז טלעטש
 ' ,זקע 8000 ןופ שזַאריט
 ,",ש .א .פװ יד ןריטקַאדער טימ ןעמונ

 :עדנַא ןיא טקילײטַאּב ןטלעז ץנַאג ךיז
 ,דנַא .א "טפנוקוצפ יװ ,ןּבַאגסױא ער
 ;יכרַאנַא רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז 7
 ,א .פי רעד ןופ ךיוא ןוא גנוגעװַאּב רעשיטס
 לאכימ ןופ ר"א םויה:דע סױרַא טייג יז) ".ש
 רעד ןיא רעוט ַא רעּבָא ןּבילּבעג ,(ןהָאק-
 טניז ,גנוגעװַאּב 2 רעטעּברַא רעשידיי
 םעד טריטקַאדער 1925 ףוס זיּב 9
 .רעסיורג רעד ןופ ןַאגרָא ןכעלטנכעוו
 :עג ידי ,רעכַאמרעדיילק + ןעיורפ ןָאינוי
 . ןיא טקורדעג טרעוװ סָאװ ,"טייקגיטכער

 :ילגטימ עלַא טקישעצ ןוא ,זקע 50,000

 :עג קיטיײצכיילג ,ןָאיני רעד ןופ רעד

 ןופ רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ ןעוו
 ט"א שילגנע ןיא ןַאגרָא ןקיבלעז םעדו
 שינעילַאטיא ןוא (,זקע 30,000) ןטט6

 טצעזעגרעּביא .(.זקע 12,000) 1050014 ט"א
 סיָאטסלָאט וועל יװ ,קרעװ ליפ רעייז
 יורפח סּוָאש דרַאנרעּב ,יַאנינערַאק ַאננַאז
 ?רַאפ ץוחַא .דנַא .א "עיסעּפָארּפ סנערָאװ
 ?עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסיכרַאנַא ענעדייש
 ןיא ןעגנוצעזרעּביא ענייז ןֹופ ,קרעװ
 ?טָאּפָארק .ּפ :סױרַא ןענייז םרָאפכוּב
 רעשיזיוצנַארּפ רעד ןופ עטכישעגח סניק
 ,י"ג) .ט 2 ןיא ,"עיצולָאװער
 :רַאפ ןוא ןעּבױלגײ סעילסעמ ,((46 ןוא
 :ָאה סקילעפ ,(ןָאדנָאל ןוא י"נ) "טפנונ
 ,"תמא ןופ רעכוז ידח ןַאמָאר סרעדנעל
 טימ רעדינ ןענַאמָאר סרענטוז ַאטרעּב
 װַאלסינַאטס ,ַאטרַאמ/ ןוא ?ןעפַאװ יד
 "לכש=לעּב רעדז ןַאמָאר סיקסוועשיּבישּפ

 קירנעה ,(י"נ ,שטיװָאקנַאי סקַאמ ג"פ)
 ."דניירפ-סקלָאפ רעדז עמַארד סנעסּביא

 ןענייז ןטעּברַא עשיטסיכרַאנַא ענייז ןופ

 .ןעליוו סָאװש :םרָאפ:רושָארּב ןיא סױרַא

 רעװָא:ַאי --- יקסווָאנַאי

 .?ַאּפ ןצנַאגניא

 458 ז"ז
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 עשידי עטשרע יד--"ןעטסיכרַאנַא יד
 ,(1890 .,ןָאדנָאל) םזיכרַאנַא ןגעוו רושָארּב
 ןרָאװעג טצעזעגרעּביא ךיֹוא זיא סָאװ
 ?עלפ ,שטייד ,שיזיוצנַארפ ,שילגנע ןיא
 1ידנַא .א שיכעשט ,שינעילַאטיא ,שימ
 / ,י"נ) "םזיכרַאנַא ןופ תיּב:ףלא רעד
 ירעשידיא רעד - ןופ עטכישעג יד; ,ןיגרוּב יה |

 | ,"גנוגעוװעּב רעטיײיּברַא

 -- 1890 לאומש יקסוװָאנַאי
 רענדָארג ,עלעטָאמ ןיא ,ּבעג (

 ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 13 זיּב .טנגעג
 ,קסניּפ ןיא ןרעטסקע ַא ןעוועג ךָאנרעד
 :ליִּב עלעטימ ןעמוקַאּב ,עשרַאװ .,וועיק
 רעד ּבילוצ רעּבָא ,עיזַאנמיג ןיא גנוד
 טינ יז עמרָאנ:טנעצַארּפ רעטפרַאשרַאפ
 עשיטסילַאנרושז .ןייז ךישממ טנעקעג
 =סערָאק טימ 1911 ןּבױהעגנָא טייקיטעט
 ינישטשוי ןינע ןגעוו וועיק ןופ ןצנעדנַאּפ

 ןַאד טניז ,"טנעמָאמ/ ןיא סילייב:יקס
 רעד ןופ רעטעּברַאטימ רעטסקינייװעניא

 סלַא טּפיוהרעד--ןרָאי עטצעל יד ,גנוטייצ
 =סױא-גָאטימ רעד ןופ רעלעטשנעמַאזוצ
 =ַארװ ט"א סנטצעל) ײטנעמָאמ, ןופ עּבַאג
 ךיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה ,(יָאיד
 ה"א 1919 "טלעוו רעטרירטסוליא רעד;

 עקינייא ןבעגעגסױרַא ,יקסנילרַאק ,ּב. ןופ !
 'טרידנָאּפסערָאק סנטצעל ,רעטעלּב:בוט?םוי
 --.י"ג ,"לַאנרושז ןעגרָאמ/ םעד ןיא ךיוא
 עיפַארגָאילּביּב רעד טימ ךיז טמענרַאפ
 יוצ טָאה ןוא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ
 .עיצקעלָאק עכייר ץנַאג ַא טלמַאזעגפיוני

 =עגסיוא זיא עכלעוו ,ןטפירשטייצ עשידיי

 :ענליוו ןוא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טלעטש

 =טרעדנוה םעד ןופ גנורעייפ רעד תעשּב -
 .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ייליּבוי ןקירעי -

 .גנודנירג חעד טניז טנכערעג) 1924 ףוס

 רעדז טַאלּבנכָאװ סמיוּבנעזייא ינָאטנַא ןופ

 .("לעסכייוו רעד ןַא רעטכַאּבָאעּב -

 -=-1875 װלסּכ ח"כ) לאירזע רעװָאנַאי
 .,ץיװָארימעשט ןיא .ּבעג (

 ןוכ עילימַאפ רעמערָא ןַא ןיא ,עגִיַארקוא
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 רדח ןיא טנרעלעג ,דיסח רעניטַאיסוה ַא
 :עּב ןיק קעװַא רָאי 20 וצ ,זיולק ןוא
 ַא ןיא רערעל ַא ןעוועג ואוו  ,עיּבַארַאס
 טצעזַאּב ךיז הנותח רעד ךָאנ ,ףרָאד
 :ונעג ךיוא ואוו ,ןיטָאכ ןיא רערעל סלַא
 - רעד ןופ טעּברַא רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמ
 טכעלטנפערַאפ ,עגיל:רוטלוק רעשידיי
 יד ןיא ןעלקיטרַא ךיוא ,רעדיל עכעלטע
 יד יוװ ,עינעמור:סיורג ןופ ןעגנוטייצ
 (1922) "טרָאװ רעזנואז רעציוװַאנרעשט
 ידח ,עמַארד ןייז ."ןּבעל עיינ סָאד? ןוא
 2עג טריפעגפיוא זיא ,"עּביל עטרעטשעג
 ,ןיטָאכ ןיא ןרָאװ

 --1855 5/טז) ןתנוהי ןָאונַאטַאנָאי
 טריפעג ,ענליוו ןיא ,ּבעג (

 ןופ ץישּביײא ןתנוהי 'ר ןופ סוחי ןייז
 :ַאֹּבַא ,י ןורהא 'ר רעטָאפ ןייז ,גָארּפ
 עטוגַא ןּבעגעג םיא טָאה ,ליּכשמ רעטנַאק

 ,גנויצרעד עשיעּפָארײא ןוא עשִיערּבעה |
 ;עיזַאנמיג ןיא ןענרעל םיא טזָאלעג
 טייצ עסיוועג ַא ךיוא רע טָאה רעטעּפש
 ןרָאװעג ןוא טעטיסרעווינוא םעד טכוזַאּב
 :עמַא ןייק ןעמוקעג 1890 ,רעקײטּפַא ןַא
 ;ּפָא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה .רע ואוו ,עקיר
 ,טײקיטעט רעשירַארעטיל טימ ןּבעגוצ
 :וה ןוא ןעגנולייצרעד ,םיריש ןּבירשעגה

 .ןעשידייי ןיא ןענָאטעילעפ עשיטסירָאמי
 ,"דלָארעהװ .,'טַאלּבעגַאט - רעשידיאז

 ,דנַא ,א "רעטעלּב סעקינימז ,"טלעוו
 | 55 וז ,"אקירמאּב לארשי ימכח,|

 --1193 22/) יכררמ-קחצי טסָאי
 ;ןַא ,גרוּבנרעּב ןיא ,ּבעג (1860 22/א4)

 .קנַארּפ ןיא ,טשעג ,(דנַאלשטייד) טלַאהי
 .ָאמ רעד ןופ רעדנירג רעד  .ןיַאמ?טרופי
 טימ) עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רענרעד
 (06900210046 1 .קרעוו קידנע3:9  ןייז
 יו ,רע טָאה .,(29-1820 ,181261660
 רענילרעב רעד ןופ רעגנעהנָא עלַא
 קילּב ןשיטסילַאנָאיצַאר ריא טימ הלּכשה
 גַאּב ךיז ,טייקשידיי ןוא - םוטנדיי ףיוא

 1226 יקסװָאניסַאי -- טסָאי -- ןָאזנַאטַאנָאי -- רעװָאנַאי

 ,ךַארּפש רעשידיי רעד וצ ךעלדנייפ ןגיוצ
 06- טעּבױרַא רערעטעּפש ןייז ןיא םגה
 86010016 665 ןטססתטזֿפ 300 56106/

 ןיוש רע זיא (59--1857 ,גיצּפייל) 5660

 רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג עריא ןיא הדומ

 ,קלָאפ ןופ גנויצרעד רעשילַארָאמ רעד
 . זיא שידיי ןופ ךיורּבעג םעד ןגעק
 1860 םיא ןופ םעד ןיא ןטערטעגפיוא
 ןגמזטנסמ 10 616 606500/00- ןטעדנירגעג
 {ס 46 ןט8680 0860 665 ן0060תטזמּפ

 ןג060161301 לקיטרַא ןייז ,(43 11 .3ּ)

 8/026תס1מס ?ח- סרעּבורג ןוא שרע ןיא
 סץע 0026016 1046 60159605002864 טת4

 יד ןופ ענייא זיא ,אאאטו1 ּב ,6
 עשטייד יד ןופ ןעגנולדנַאהּפָא עטשרע
 / םגה ןוא ,שידיי ױעּביא "לארשי ימכח;
 ןיא ,ןרעלעפ טימ לּופ זיא לקיטרַא רעד
 ?יטכיוו ַא ןעוועג טייצ עגנַאל ַא ךָאד חע
 ןרעדנוזַאּב ַא ;ןינע םעד ןיא רוקמ רעק
  סָאװ ,תֹועידי יד בגא ןּבָאה סערעטניא
 גנוטײרּפשרַאפ רעד ןגעו ָאד טגנערּב .י
 ןיא שטייט:שידייא :ונייהד ,שידיי ןופ
 / =עג ןירַא ה"רי ןקיטציא םעד ןיא זיּב
 ןדיי עשיזנּכשא יד ןופ ךַארּפש יד ןעוו
 ,ךיירקנַארפ:חרזמ ןיא  ,דנַאלשטײד ןיא
 .פיהק עשיונּכשא יד ןיא ,דנַאלרעדינ ןיא
 ןיא ,קרַאמענעֶד ןיא ,ןָאדנָאל ןופ תול
 ןיא ןוא ןליוּפ ןשיסור ןצנַאג ןיא ,ןדעווש
 עיּברעס ןיא ,עיכַאלָאװ ןוא עיװַאדלָאמ
 ;יא:ןופצ ןיא ,ןרַאגנוא ןיא ,עינסָאּב ןוא
 לקיטרַא ןַא ."ץייווש ןיא  ןוא לילַאט
 רע טָאה ךַארּפש רעשידיי רעד רעּביא
 ןװזסטסמ 6. ןיא טכעלטנפערַאפ ךיוא
 - 146420/006מ ט. 1/01610214160660 111 1912-

 | | ,וו"א 72 ,א/1 ,6116מ
 ,ןצמלוש .א 1111 ,60 ןיא ,דלעפנרעּב .ש

 .,"רוטַארעטיל 'ןָאגרַאשז רעד ןופ עטכישעג יד,

 . 1 ,יקעטָאילּביבסקלָאפ רעשירוי, ס--ע"ש ןיא

 -+6 24/ע1) םחנּפ יק ?םווָאניטַאי
 ,עקווָאנַאמָאר = ןיא | בעג (

 ,עילימַאֿפ רעשידיסח ַא ןיא ,.ּבוג רעוועיק
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 .+ּוקס ןיא רדח ןיא טנרעלעג רָאי 14 זיּב |
 / טימ ןעמַאװצ ןַאד ,ּבֹוג רעוועיק ,רעװ
  אַאלָאקיג ןייק ןרָאפעגרעּבירַא ןרעטלע יד
 / ?וָאקנימ עיניּפ וצ ןעמוקעגנָא ואוו .,וועי |

 ,רָאכ ןיא ןיקס דנַאּברַאְפ םעד ןיִא ןוא טנעדיזערּפעציװ }
 :ומ רעד ךָאנ ןוא
 :עג טױט סרעט
 יּפש רֶעד ןּבילּב
 רעד ןופ רעז
 20 ֹוצ ,עילימַאפ
 .ןײק קעװַא רָאי
 .קידנעגניז ,ּב"טּפ
 =טקל פו םעד ןיא

 :עלרעזייק רעד ןיא ןעמוקנָא ןפלָאהעג

 / *עג קיטייצכיילג ,עירָאטַאװרעסנַאק רעכ
 ןיא רעגניז ןוא טנעגיריד רעט2 ןעוו

 / טקידגעעג ,לושרָאק רעגרוּברעטעּפ רעד |

 קעװַא ,1915 רעלטסניק ױףעיירפ סלַא

 ?נָאק ןוא סעיצקעל ךרוד ,דנַאלניפ ןייק

 :ילער עשידיי יד טריזירַאלוּפָאּפ ןטרעצ
 ערעסערג יד ןיא קיזומסקלָאפ ןוא עזעיִג

 ,עיװַאנידנַאקס ןופ טעטש ערענעלק ןוא
 +יס .פָארּפ ןופ גנוציטשרעטנוא רעד ייּב
 ,ןָאסנָאמכַאנ רעוט:ללּכ םעד ןוא| ןעטנָאמ
 ?פיוא ואוו ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 7
 רעד ןופ רָאטנַאק סלַא ןרָאװעג ןעמונעג
 רעדח עדניימעג רעשיסקָאדָאטרָא רעכייר
 ךיז ."דייס:טסעװ ןופ רעטנעס רעשידיי
 עיצַאזירַאלוּפָאּפ רעד טימ ןבעגעגּפָא ליפ
 טרינָאּפמָאק ;דילסקלָאפ ןשידיי םעד ןופ
 ,ןעזייר םהרבא ןופ רעדיל ךס ַא ֹוצ קיזומ

 .ףףײו ,ז וצ ,,דנַא ,א ּבײלינַאמ ןופ ךיוא
 ןטיור ןופ ג"פ) ײןמיה?ןרענָאיגעלװ סרעּפ-
 :טנפערַאפ ןוא (עקירעמַא ןיא "דוד:ןגמ

 . קיזומ רעשידיי רעּביא ןעלקיטרַא  טכעל
 ןיא ,ש "ןעטפירש. ּב"מז ןיא תונזח ןוא
 רעדח ,"טַאלּבעגַאט ןשידייא ,"גָאט םעדא
 טסַאּפרַאפ .וו"זַאא ײטלעװ רעשילַאקיזומ

 1228 .1 .שטיוולעמָאי = יקסװָאניסַאי

 . .עיגרוטיל רעלַאגָאגַאניס רַאפ קרעװַא
 ,"שדוח שאר תּבשלְו תּבשל ףסומק ט"א
 .תודגא רעד ןיא לײטנָא ןטנעָאנ ַא טמענ

 .סלַא "עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ םינזח

 - יא ןעגײארַאפ:גנַאזעג .עשידיי יד ןופ
 | ,עקירעמַא

 םורַא--185...)  בקעי שטיװעלעסָאי
 עלעטעטש ןּבעל טוגַא ןיא .ּבעג (4
 ןיא טנרעלעג .ּבוג דעקסנימ ,שומ-ייג
 'טימ טנעקַאּב ךיז ,קסנימ ןיא הבישי רעד
 עטמיטשעג שיטסילַאיצָאס ןופ לזיירק א |

 +ריװ רעייז רעטנוא ןוא ןטנעגילעטניא

 - םעד טימ טנעקַאּב ךיז ,"1 יַאלָאקינ ןופ זיוה

 / םיא טָאה רעכלעוו ,עוק רַאזעצ רָאטיזָאּפמָאק . 
 ןּבױהעגנָא ןוא הבישי יד טזָאלרַאפ גנוק
 ןּבעגוצּפָא ןוא ײרעסָאלש ךיז ןענרעל וצ
 :שךלָאג טול ,םידומיל ענײמעגלַא טימ ךיז

 ןּבָאה דנַאלסור ןיא ךָאנ רע לָאז ,ןַאמ
 לבבוח עטשרע יד ןופ רעגייא ןעװעג
 ַאּפ ףעד ןיא קיטעט ןעװעג ןוא ןויצ
 :סעדָא ןיא גנוגעווַאּב רעשיליפָאניטסעל
 .,א םולּבנעיליל ,שַאּברַאּב טימ ןעמַאזוצ
 רע טָאה ןרָאי רעק:90 יד ּבײהנָא ,דנַא
 ןוא עקיױעמַא ןייק  טרעדנאוועגסיוא
 ,,עגיטנעגרַא ןייק ןרָאפעגרעּבירַא רעטעּפש
 ?ָאיּפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ואוו
 ,גנֹוגעװַאּב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןרעינ

 . =עט עשיטסינויצ עקרַאטש ַא טלקיװטנַא
 ײןיצ רעד ןופ טנעדיזערּפ ןעװעג ,טייקיט
 .,עניטנעגרַא ןיא עיצַארעדעפ רעשיטסינ

 .=עלטּפַאשלעזעג ענעדיישרַאפ ןופ ךיוא

 . ןיא ןטלַאטשנַא עשיּפָארטנַאליּפ ןוא עכ
 ..םגא טָאה רע עכלעװ ,סערייא:סָאנעוּב
 עג טנַאקירּבַאפ ןוא רחוס רעסיורג סלַא
 ןופ ןַאמ ַא ,תובדנ עסיורג טימ ןפלָאה
 ,עיצידורע .רעשיעּפָארײא ןוא רעשידיי
 ענייז טיִמ טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה
 . ןענָאטעילעפ . ,ןעלקיטרַא .עשיטסיצילּבוּפ
 :טָאה רע סָאװ ,ןכַאז עשיטסירטעלעּב ןוא
 ךוא רעשידי .רעד ןיא טכעלטנפערַאפ
 =ַארעטיל ןייז ,עסערּפ רעשידיי:שינַאּפש
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 ןּבױהעגנָא רע טָאה טיײקיטעט עשיר
 ןיא רעטעּברַאטימ רעקידנעטׂש סלַא 1898
 ןיא טפירשטייצ רעשידיי רעטשרע רעד
 יולה עז) "ףַארגָאנָאפ רעד/ ,עניטנעגרַא
 טעּברַאעגטימ ךיוא טָאה רע 4 (.ש ןַאיּבַאפ
 ,ןטפירשטייצ ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןיא

 רעדָא ןכעלטַאנָאמ ןשיטסינויצ םעד ןיא יו

 :פָאה עשידיא ידח ןַאגרָא ןכעלטנכעווייווצ
 "רעגידייהטרעפ/ ןיא ,13 -- 1908 ,ייגנונ

 טפירש:שדוה יד טריטקַאדער ,דנֲא ,א

 ןּבעגעגסױרַא ,?עדנַאגַאּכָארּפ עשיטסינויצ;

 טָאה רע ,05 --1904 ,"ןויצח ןייארַאפ ןופ
 ןיא עניטנעגרַא ןופ ווירּב ןבירשעג ךיוא
 ןיא רעטעּפש ןוא ּב"טּפ ןוכ ?דניירפח

 ,ףסוי ןּב פ"א "םלועהש
 ,"ַאביטגעגרא ןיא ןעדוי ידע ,ןַאמדלָאג דוד

 רעד ןיא ,יניס ןהֹּכה לכימ ;.װ .א 41--38 ז"ז

 ,"גנוטײצ ירעשידיאפ רעד ןופ עּבאגסיואיײיליּבוי
 ,"יגויצ ןוקיסקלא 4

 (1915 םֹורַא--1853) ףסוי ַאפּפַאי
 ,בוג רעװעילהָאמ ןופ לטעטש ַא ןיא .ּבעג
 קעװַא רָאי 17 וצ ,ןלוש ןיא טנרעלעג
 טמוקלופרַאפ ךיז ואוו ,דנַאלשטייד ןייק
 ןיק ןעמוקעגקירוצ ןַאד ,שטייד ןיא
 נָא ואו ,סעדָא ןיא טּבעלעג ,דנַאלסֹור
 טיקיטעט עשירַארעטיל ןייז ןּביױהעג
 (026608184 /14- ןעגנוטייצ עשיסור יד ןיא

 ,סססאפ, (0260044 םסצחחאפ 2124889

 2נעל ענעדיישרַאפ ןיא טּבעלעג רעטעּפש

 םעד וצ טרעהעג זירַאּפ ןיא ,רעד

 ;רַאפ?רעטעּברַא ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי
 +מָאר בקעי ךרוד 1882 טריזינַאגרָא ,ןייא
 עּכש) ןיקטעצ ןוא שטיװָאניּבור ,ָארּב

 ערַאלק רעטמירַאּב רעד ןופ ןַאמ םעד רעט |
 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ,(ןיקטעצ
 :ַאֹּב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ ןרעינָאיּפ
 ;גָאּפסערָאק טָאה ,ןדיי ןשיװצ גנוגעוו
 רענָאדנָאל םעד ןיא ןזירַאּפ ןופ טריד
 טקילײטַאּב ךיז ןוא "דניירפ רעטײברַאװ
 גנַאלנרָאי זיא סָאװ ,קימעלָאּפ רעד ןיא
 :רַאּפמוא רעקיזָאד רעד ןיא ןעגנַאגעגנָא

 1230 ַאפפַאי -- שטיװעלעסָאי

 ;רַאנַא יד ןשיוװצ טפירשטייצ רשִיײֿפ
 ןצנַארק ,פ טימ ,ןטסילַאיצָאס ןוא ןטסיכ -

 2לרַא ,י זיא רעטעּפש .,טנענַאּפָא:טּפױה סלַא
 רעקידנעטש סלַא ןָאדנַאל ןייק ןרָאפעגרעּב
 ,"ידניירפ רעטיײּברַאז םעד ןופ רעטעּברַאטימ
  =ַאלנײא רֶעֹד ףיוא רע זיא 1889 ּבײהנָא
 עּפורג רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ גנוד
 ןייק ןעמוקעג "טייהיירפ ןופ ןרעינָאיּפ;

 יד/ ןַאגרָא רעיײז ןריטקַאדער וצ י'נ
 ַא ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,"טײהרהַאװ
 רעקרָאײװנז רעד ןגעק .טכיוועגנגעק

 זיא עכלעוו ,?גנוטייצ:סקלָאפ רעשידיא
 ?עד:לַאיצָאס יד וצ רעטנעענ ןענַאטשעג
 ןופ רעמונ רעטשרע רעד ,ןטַארקָאמ

 ,25/װ/ םעד סיֹורַא זיא "טײהרַאװײ רעד
 ?לעדע דוד ןוא ווָארַאטָאלָאז ,ה ןופ ר"א
 ןעמוקעגנָא ךָאנ זיא .י רעדייא ,טדַאטש
 ןופ ןדירפוצ ןצנַאגניא טינ .ןָאדנָאל ןופ
 ַאֹּב עפורג יד טָאה ,עיצקַאדער ס--י
 יַאק עלענָאיצקַאדער ַא םיא וצ טמיטש
 ,וָארַאטָאלָאז ,ה ,ץטַאק ,מ ןופ עיגעל
 ץוחַא ,ןָאסירעמ .י .א ןוא סיאול ר
 .ןיא י טָאה ,ד"ס יד טימ קימעלָאּפ רעד
 ןַא טכעלטנפערַאפ א"צ טפירשטייצ רעד

 רעד ןופ .עטכישעג רעד רעּביא לקיטרַא
 ?עמַא ןיא גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי
 ?סיכרַאנַא טלַא יז קידנלעטשרָאפ ,עקיר

 2 טַאהעג טינ טָאה "טײהרהַאוװק יד ,עשיט -

 ?רעטנוא ריא ךָאנ ןוא ,םימי:תכירא ןייק
 ?רעטעּברַא עשידיי עקיצנייא יד זיא גנַאג
 ?געגרָאמ רעד ןעוועג י"נ ןיא גנוטייצ
 ןופ 1890 רַאונַאי טעדנירגעג ,"ןרעטש
 .ַאּב ןופ רעֹטָאּפ םעד) ןָאדנָאקל םירפא
 ר"א ;(ןָאדנָאל ריאמ טסילַאיצָאס ןטסואוו
 יקסוַאלסַארּב ןעוו ,יקסװַאלסַארּב ןופ|
 לַאזוצ ,י זיא ,גנוטייצ יד טזָאלרַאפ טָאה
  ןיא רעכלעו) ןעמוּבנענַאט טימ ןעמ
 צר ןרָאװעג (טסיכרַאנַא ַא ןעוועג ןַאד
 יד רעּבָא ,גנוטײצ רעד ןופ רָאטקַאד
  ףעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ גנוניישרע
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 םעד טכַארּבעג טָאה "גנוטייצ רעטיײּברַאװ
 טָאה ,גנַאגרעטנוא טוצ ?ןרעטשנעגרָאמא|

 ?רַאנַא רעיינ רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז רע :

 רעּבָא ,"ש .ַא .פ! גנוטייצ רעשיטסיכ
 :רַאנַא יד ןופ קעװַא רע זיא רעטעּפש/
 :עד:לַאיצָאס יד וצ רעּבירַא ןוא ןטסיכ
 ?געגרָאמװ ןופ גנַאגרעטנוא ןכָאנ ,ןטַארקָאמ
 טריטקַאדער ךיוא .י טָאה 1889 "ןרעטש
 ןוא "דניירפזיוה רעד טפירשנכָאװ יד
 טַאלּבנכָאװ עשיטסירָאמוה סָאד
 1893 ,"לעקַאװטיל
 וננ 5) "רעקיטירק רעדא רעטעלּבנכָאװ
 ,(ןרעמונ 8) "רעטכעוו רעד, ןוא (ןרעמ
 .ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןיא טעּברַאעגטימ
 טסַאפרַאפ ,ןעגנוטייצ עשידיי רעקרָאי:ויג
 ,ןענַאמָאר עקינייא טצעזעגרעּביא ןואי
 ָאטנָאמ ףַארגװ סַאמויד רעדנַאסקעלַא יו
 ,"ַאטסירק

 ןָאעלָאּפַאנװ ,"דליּב סנעּבעלח ,(? עפפַאי
 "ןירַאּפ ןופ ףַארג רעדח ,"רעטסרע רעד |

 ןטעּברַא עטצעל ענייז ןופ ענייא .דנַא .א
 רעה ןופ גנוצעזרעּביא יד ןעוועג זיא

 לעקנַאװ ןָאמָאר סּוָאטס רעשטיּב טעיר
 "ןיּבעק ס'מָאט

 טימ ,(600 רעּביא ז"ז ,1911 ,י"נ ;",ָאק

 ןוא רעצעזרעּביא םעד ןופ עדעררָאּפ ַא -

 .:רַאפ רעטמירַאּב רעד ןופ עיפַארגָאיּב ַא
 ,ןירעסַאפ עג .י טָאה ןרָאי עטצעל יד

 ,רחסמ .ןופ הנויח ןגיוצ
 .רוּב .ה ; 411 ,23 ; 01  ,וירפוסו וינּבר רוד

 רעטײּברַא רעשידיא רעד ןופ עטכישעג יד, .,ןִיג
 6 ר"ד {"גנוגעוועּב
 ,29 ,1912 ,"דנַאל

 -- 1874 בקעי-לאומש ןַאקצַאי
 ?װָאק ,קענלָאבַאװ ןיא ,ּבעג (

 םירדח ןיא טנרעלעג טָאה ,עטיל רענ
 הכימס ןעמוקַאּב 18 וצ ןוא תובישי ןוא =

 ַא ןעוועג טנגוי רעד ןיא .תֹונּבר ףיֹוא
 דיגמ רעקידנרעדנַאװ
 ?רושז ןייז ,יתודהיה: ינינּפז לרפס ַא ןַאד

 ?טימ רעקידנעטש | רעדח

 "יד ןּבעגעגסױרַא
 ,"הריפצהז

 - .מ) 'ילאומש רעטעפ רעד

 .גנישילּבָאּפ ורּביהפ ג"פ)

  עיינ סָאדא ןיא ,ןאמסטרָאװ

 . טסַאּפרַאפ ןוא

 1232 ר | ןאקצַאי -- ַאפפאי

 1895 ןּבוהעגנָא טייקיטעט -עשיטסילַאני
 ןרָאװעג רעטעּפש רע זיא ,"ץילמהז ןיא
 / ןופ רעטעּברַאטימ רעלענָאיצקַאדעד ַא
 רַאי .רַאּפ ַא ןופ = ןיא ןוא גנוטייצ רעד

 | ! =עלגעט ןּבירשעג

 ןענָאטעילעפ עכ
 - ,דֹוד יבא ּפ'א
 .טצעזַאּב ךיז 2
 סלַא עשרַאװ ןיא

 .ןופ רעטעּברַא
 יז זיּב

 2 רַאפ ךיז סָאה

 - .סיליאַא ןּבעגעגסױרַא ןַאד ,(1905) טכַאמ

 ,"ןהיּב ידח טַאלּבנכָאװ שיטסירָאמוה טרירט

 ןייטשלעקניפ ,נ טימ ןעמַאזוצ .י טָאה 1906

 עגיליּב עטשרע יד עשרַאװ ןיא טעדנירגעג
 -  ,"טַאלּבעגַאט סעשידיאז גנוטייצ(ענעקיּפָאק)
 .גָאקַא) ןיירּפ ריא ּבילוצ ייס טָאה סָאװ
 ךיז ןסַאּפוצ םעד ּבילוצ ייס (,זקע ןַא עקיּפ
 :ָשֹל עטסטיירּב יד ןופ קַאמשעג םעד וצ
 גנַאגּפָא ןסיורג ַא רעייז סַאהעג ןסַאמ=רעז

 | .ערעטסנרע יד ּפַאלק ַא ןּבעגעג טָאה ןוא
 יב ,ןעגנוטייצ עשידי ערערעײט ןוא
 :סױרַא ןּבױהעגנָא ךיוא טָאה גנוטייצ רעד
 סָאװ ,יטַאלּגנעכָאװ עשידיאח סָאד ןייגוצ
 :בוּפ רַאפ טרָא רעמ ןּבעגעגּפָא ןיוש טָאה
 ללה טימ קיטסירטעלעּב ןוא קיטסיציל
 נָא ,רעטעּברַאטימ:טּפױה סלַא ןענילטייצ
 יד טימ ןעמַאװצ .י טָאה 1908 ּבײה
  +ָעג ןייטשלעקניֿפ הימחנ ןוא חנ רעדירּב
 ט'א גנוטייצ עשיריי עיינ ַא טעדנירג

 . ןרעלוּפָאּפ ריא קנַאדַא טָאה סָאװ ,"טגייהז

 גײרּפשרַאפ עסיורג ַא ןעמוקַאּב רעטקַארַאכ |
 ןטייצ עטוג יד ןיא קידנכיירגרעד ,גנוט
 ;ייצ רעשידיי ַא ןופ שזַאריט?דרָאקער םעד|

 - ,(זקע 100,000 רעּביא) עּפָאריײא ןיא גנוט
 "טבייחו רעד טָאה רעטייוו סָאװ
 / :ידיי עטסעּב יד רעטעּברַאטימ סלַא ןגיוצ
 ;ןַאמשירּפ דוד יו ,רעלעטשטפירש עש

 - סעגוצ
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 ,ץרּפ ,ל ,י ךיוא--טייצ עסיוועג ַא ,ע"ש
 ןוא ,דנַא .א גרעּבמָאנ ,ד .ה ,שַא םולש
 עשידיי עטסױעלוּפָאּפ יד ןרָאװעג זיא -

 םענעזעוועג ןופ רעדנעל יד ןיא גנוטייצ|
 עכעלגעט סלַא זיא 1912 טניז ,דנַאלסור
 ענַאלײּב ַא סױרַא "טנייה; םוצ עגַאלייּב

 -יא יד רַאפ--ןעּבעל רעװעשרַאו סָאד;
 עשיטקַארּפ ןוא ןעגַארפסנעּבעל ,ןעסערעט
 + *טנכעוו סלַא ןוא "עשרַאװ ןופ עטפניקסיוא
 רעשיניצידעמ:רעלוּפָאּפ ַא--עגַאלייּב עכעל
 ?רָאטקָאד :זױה רעדע ט"א לַאנרושז
 "טנייהש ןופ ג"פ רעד טָאה םעדרעסיוא
 :ַארּב עקידנגיוּב22 100 זיּב ןּבעגעגסױרַא
 טשרקיערעד ,םענעדיײשרַאפ ןופ ןרוש

 ןשירָאטסיה ןוא ןכעלטפַאשנסיױװרעלוּפָאּפ =
 ײקעטַאילּביּב = ןעילימַאפפ ט"א טלַאהניא
 :םיוא םעד טניז--.."קעטָאילּביּב:זױה; ןוא
 רילגטימ ַא םזינויצ ןשילצרעה ןופ םוק
 ןוא עייצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ
 ענייז ןיא םוינויצ ןרַאפ ןטערטעגפיוא
 ןכַאנ רע זיא ,ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא

 רעגָאזגָאי יד וצ רעּבירַא סערגנָאק ןט6
 ןיא ,(טקעיָארּפ=עדנַאגוא ןופ רעגנעהנָא)
 ןעלקיטרַא יײר ַא טכעלטנפערַאפ ןיז םעד
 ןוא ןוסלחר ר"ד פ"א "הריפצהח ןיא
 ךןרוד ךיוא טקריוװעג טסילַאירָאטירעט סלַא
 םעד טימ המחלמ:טלעוו יד ,ײטנייהא םעד
 ןופ ןּברוח םענעפורעגסיֹורַא ריא ךרוד

 רעווש ױזַא טָאה סָאװ ,ןּבעל ןשידיי םעד
 ,עסערּפ עשידי עצנַאג יד ןפָארטעג
 םָעד טכַאװשעגּפָא קרַאטש ךיוא טָאה

 .הרזג רעד ךרוד טלעטשעגּפָא ;"טנייהח

 .יני ןיא שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ ןופ
 ' ןּבױהעגנַא רעדיוו גנוטייצ יד טָאה ,5
 ,1915 טסוגװַא ,ײמרַא רעשטייד רעד ןופ שרַאמנײרַא םעד ךָאנ ןעניישרע וצ
 ;רַאװ ןופ ןעגנוטייצ עשיחיי ערעדנַא יד יװ ,עיצַאּפקָא רעשטײד רעד תעשּב
 ןצענערג יד ץוחמ ןעוועג ןטָאּברַאפ ,עש

 רעמ ץלַא רעגירעד ןוא ןליוּפנױרק ןופ

 14 שטיװָאּבוקאי --- ןָאזּבָאקאי -- ןאקצאי |

 :ייארַאפ 1920 ךיז טָאה יז זיּב ,,ןלַאפעג
 =רַא ןשיטסינויצ ןכעלגעט םעד טימ טקינ
 טניישרע ןוא "קלָאפ עשידוי סָאדח ןַאג
 .טגה ,רעלַארטנעצ סלַא ןָא טלָאמעד ןופ
 .יַניִצ רעד ןופ ןַאגוֵא רעלעיציפָא טינ
 ּבילוצ) ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטס
 ףױא טרעדנעעג סעצָארּפ - עסערּפַא
 , טָאה 1921 .?(טגייה רעיינז לטיט םעד

 עקירעמַא ןיא טכַארּברַאפ טייצ עסיוועג ַא

 ,ןעגנומעגרעטנוא עכעלטפעשעג ּבילוצ
 עגנַאל ַא טקורדעג ײלַאנרושז ןעגרַאמ, ןיא
 רעד ןופ טייצ רעד סיוא תונורכז עירעס
 ,עיצַאּפוקָא רעשטייד ןוא המחלמ:טלעוו
 :לַאנרושז ףיוא ןטלעז סנטצעל טערט
  ?טנפערַאפ טייצ וצ טייצ ןופ זיֹולּב ,שיטס

 ט"א ןַאטעילעפ:ךָאװ ַא "טנייה; ןיא טכעל
 ןסינ טימ ןעמַאװצ ,"תּבש וצ תּבש ןופ?
 2תוש ערעדנַא טימ ןוא ענליו ןיא ןיוועל
 םעד המחלמ רעד רַאפ טעדנירגעג םיפ

 *עגסױרַא א"צ טָאה סָאװ ,"הידוהיז ג"פ
  ?סקלָאפװ עירעס רעד ןופ רעכיּב 20 ןּבעג

 ,ןרָאהנײא ,י .א ןופ ר"א יטעטיסרעווינוא
 ַא ,ןייטשדלעפ .צ ןוא .װעשַאילע ר"ד
  רעשידייװ סצערג ןופ גנוצעזרעּביא עיינ
 *סיוֵרַא םרָאפכוּב ןיא .דנַא ,א "עטכישעג
 שיערּבעה ןיא עיפַארגָאנָאמ ַא ןּבעגעג
 ,ןנמז ,ויח -- אנליומ והילא ווניּבר
 ,(159 זײז ,1900 ,עשרַאוו) "וילעפמו ויתורוק

 --318 ו"ז 11 ,"חלשהא ןיא ,רענזיולק ,י
 .אצ1 ,6 ;1

 לַאפרַאפ -- ףסוי-והימרי ןָאזּבָאקַאי
 רעדָא ץראל ריאמהח ךוּב םעד ןופ רעס
 ,סילָאּפַאענימ) "טלעװ רעד טכיל . יד
 | ,(184- ז"ז ,0

 --1890 םורַא) .ל .א שטיוװָאּבוקַאי
 ,ָאװָאדַאינס ןיא .ּבעג (

 ןוא רדח ןיא טנרעלעג .טנגעג רעשזמָאל
 :עגסיוא ךיז . ,קסירּב ןיא ךייא ,תובישי -

 .יונעג ךיז רעטעּפש ,יוליע סלַא טנכייצ
 :טנרעלעג ,גנודליּב רעכעלטלעוו וצ ןעמ
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 רעד טימ טנעקַאּב ךיז ןוא ןכַארּפש = |
 ?יּבעד טָאה .רוטַארעטיל רעשִיעּפָארײא |

 שִיִערּבעה ןיא ןעגנולייצרעד טימ טריט

 חולח ןיא ןיא "רודהז סנַאמשירפ ןיא

 ,1902 ,"ףסאיחא
 יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד םיא ףיוא
 טָאה רלּבָא רעטעּפש ;ןויירק עשירַארעטיל

 עלעירעטַאמ ּבילוצ טּפיוהרעד ,ךיז רע

 ,קיטסילַאנרושז רעד טעמדיוועג  ,תוּביס

 ?בעה ענעדיישרַאפ ןיא טעּברַאעגטימ טָאה

 ?רושז ןוא ןעגנוטייצ עשידיי ןוא עשיער
 רעטעּברַאטימטּפיוה ןעוועג זיא 'רע ,ןלַאנ

 :ײצ:נַאמָארק סיקסנירק .מ ןופ ןָאעל פ"א

 סדיירפ ,י ,מ ןופ ןוא 08 -- 1907 ,"גנוט
 ,"להַארטש רעדאה
 :יא ןציטָאנ ןוא ןעלקיטרַא ענעדיישרַאפ
 ידיי ,רעלטסניק ןוא רעלעטשטפירש רעּב
 .?נעצער*רעטַאעט  ,עשיעּפָארײא ןְוא עש

 רעייז טכעלטנפערַאפ ךיוא ,וו"זַאא סעיז
 ערעסערג ןֹופ ךיוא ,ןעגנוצעזרעּביא ליפ

 "טדעטש ייווצצ סעסנעקיד יװ ,קרעוו
 "טנייהח ןופ גנודנירג רעד טניז ,דנַא .א

 :רַאפ ,רעטעּברַאטימ רעטסקינייװעגיא ַא |
 :סגנוטייצ עטעּברַאַאּב יירַא טכעלטנפע
 רעד ןיא טריפעג 22 -- 1921 ,ןענַאמָאר
 ט'א גנולײטּפָא עכעלטנכעוו ַא גנוטייצ

 .רעכלעוו ןיא ,"ןעכערּפשעג עשירַארעטילװ
 רעד ןופ ןעגנוניישרע יד טריזנעצער

 ר"א "שרוח םעדז ןיא ףיוא טעּברַאעגטימ

 - טכעלטנפערַאּפ ואוו ,דלעפנעזָאר .ׁש ןופ
 ןופ גנוצעזרעּביא ןייז ןופ ּביײהנַא םעד-

 ָאיּב ַא ,"ףָאטסירק ןַאשזז סנַאלָאר ןעמָאר
 --נַא ,ש רעּביא טעּברַא עשיטירק:שיפַארג
 ןעגנוצעזרעּביא ענייז ןופ .דנַא ,א יקסו

 ךעלדנעּב 2 :סױרַא םרָאּפכוג ןיא ןענייז
 יש .ּב ג"פ) עזָארּפ סענייה ךירנייה ןופ
 ,(1909 ,"קעטָאילּביּב- טלעיו .עסיורג? ,ןימ
 *ייפ ןיא "עטסיוו רעד ןופ ךוּבװ סגנילּפיק

 גַאּפָאמ ,(ג"פ .זרעד) יי? ןיהואוו, סגרעּברע

 שטיװָאּבוקַאי

 ןגיוצעג ןּבָאה עכלעוו

 .ץוחַא טָאה רע ואװ
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 טָאר סנוסמַאה ,"ַאטעוויאק ןַאמָאר סנַאס
 ,(ןילטיג ..א ג"פ) ײרָאטקַאדער רעדח ןַאמ
 =רַאפװ ןעגנולייצרעד סנָאדנָאל קעשזד
 =ואפ ג"פ) "שיילפ קיטש ַאח ,"טקיירטש
 - ,דנַא ,פ .א (1914 ,עשרַאװ ,ײלַאסרעוװינ
 ?עזרעּביא:עּבָארּפ יד ךיוא טרעהעג םיא
 זיא סע רעכלעװ ןופ ,ךנּת ןופ גנוצ
 ,"רחשהז ג"פ) "תישארּב רפסח רָאנ סיורַא |

 יד ןופ רענייא ןעוועג--,,(1908 ,עשרַאװ
 דוד טימ ןעמַאזוצ -- רעטעּברַאטימטּפיוה
 ןופ -- גרעּבמָאנ .ד .ה ןוא ןַאמשירפ

 ריא ןיא ."הריפצהח ןופ .,1909 ,"רקבהיז
 לער ,1925 "םויהח ןופ ןוא הפוקּת רעטצעל
 :בעה ןיא לַאנרושז:רעדניק ַא טריטקַאד
 רַאפ טצעזעגרעּביא ,"םילּבשז ט"א שיער
 רוספורּפח ,ייהתימח סרעלצינש ג"פ סלּביטש
 :ָאעל ,"תויחאהח סנַאמרעסַאװ ,יידרנרּב
 *עג ,"םדאה אוה בוטח סקנַארּפ דרַאנ
 +גיז וצ ריפנײרַא ןַא ןוא תורעה ןּבירש
 +רעּביא רעשיערּבעה סיקסנישַארק טנומ
 /."ודיריאא ןופ גנוצעז

 -- 1889) עזָאר שטיוװָאּבוקַאי
 =צָאלּפ ,ץינשַארּפ ןיא .ּבעג (

 ?טַא רעד ןיא ןגיוצרעד ךיז .טנגעג רעק
 :ןופ זױה םעד ןיא הרֹוּת ןופ ערעפסָאמ
 ,טױַאּבָארג שירעּב בוד יר ,רעטָאפ ריא
 . ןעװעג זיא סעכלעוו ,טָאטש ןופ בר םעד

 .ךיוא רָאנ ,הרוּת:ינּב רַאפ רָאנ טינ ןפָא
 .:עשיסרעּפ ,םירג ,םיחלושמ ינימ לֹּכ רַאפ
 ןיא ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,םינמיּת ,ןדיי
 ןיא .ףליה ןכוז ֹוצ ןלױּפ הנידמ רעד

 =עגפיוא זיא רעטָאפ ריא ואוו ,ץעילדעש

 יסורַא טכוזַאּב ,בר סלַא ןרָאװעג ןעמונ

 ןּבָאה יײז ואוו ,ןידנעּב ןיא ;לוש עש

 שיערּבעה טנרעלעג ,טניואוועג רטטעּכש |

 =יל רעשייי רעד טימ טנעקַאּב ךיז ןוא

 +כיילג ,ץנָאיַאז רעצ:בקעי ייּב רוטַארטט

 - ךָאנ ,לוש עשיליופ ַא קידנכוזַאּב .קיטייצ |

 סָאד ,שילָאק ןיא טצעזַאּב ךיז הנותח רעד

 =טנפערַאפ ,יןטַאט ןיימ וצ; ,דיל עטשרע
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 / "שידויז ץרּפ ,ל ,י ןופ ּב"מז ןיא טכעל
 ;נכָאװ ןיא רעדיל טקורדעג ןַאד ,0
 ,ּב"מז סגרעּבנעסײװ ,"קלָאפ סָאדה טַאלּב

 יד ןיא ,"ןעגנירא |

 יז ,"טסילַאנרושז רעד, ,"טַאלּבסקלָאפח

 +טייצ רעשילָאק ןיא ,"ןעטפעה, ,?"דנעג

 .=לָאס ןופ ר"א) ?טייצ עגיטצעי? טפירש

 "עגוּבירט רעזנואא ,"טנייה? ןיא ,(קיג

 ,דנַא ,א ײטַאלּבגָאט רענילּבול; ,(עשרַאוו)

 :יימו ט"א רעדיל 'גנולמַאז ַא--םרַאפכוּב ןיא

 ,(60 ז"ז ,1924 ,עשראוו) "ןעגנאזעג ענ
 --לייט םֹוצ ,רעדיל עשיריל ץוחַא ואוו
 ,ןּבעל ןשילױוּפשידיי ןשילַאכרַאירטַאּפ ןופ
 ןגעו םיריש לקיצ ַא ןײרַא ךיוא טײג
 ,ןעיורפ עשילּביּב

 יה לחר 1125 .ז ,!| ,עיגָאלָאטנַא ,ןיסַאּב ;מ
 ,6 ,"רעטעלּב עשירארעטיל , ןיא .,ןרָאק |

 (1922 -- ו87...) לאכימ םולּברַאי |
 רענעעזעגנָא ַא ןיא עשרַאװ ןיא .ּבעג
 ןופ הבישי רעד ןיא טנרעלעג ,עילימַאּפ

 סלַא רעטעּפש ,ןיּבר רעװעשטַאכָאס םעד |
 ?ייזְליפ ַא ןּברָאװרעד ךיז טקַאדידָאטװַא

 :ינייא ןופ שינעטנעק יד ןוא ןסַײװ קיט |
 ןקירָאפ ףוס .ןכַארּפש עשיעּפָארײא עק
 :עג ,ןדָאל ןיא טצעזַאּב ךיז טרעדנוהרָאי
 םעד ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ רענייא ןעוו
 :רַאעגטימ ,ןליוּפ ןיא םזינויצ ןשיטילָאּפ
 .ןיא ,ווָאלָאקָאס ,ג ןופ ר"א 12:4610ג ןיא
 עשיליוּפ 2 שידי יד ןיא ,016 4
 ?רַאפ ןיא ,0108 7/86 ןא ר0

 עשיסור ןוא עשטייד ,עשילױוּפ ענעדייש
 טכַאמעג רעלּוּפָאּפ ךיז ,ןטפירשטייצ

 רעד ןגעװ קימעלָאּפ ןייז ךרוד וּתעשּב
 :נעווש רעדנַאסקעלַא טימ עגַארּפ רעשידיי
 יד ,יקציווישק קיוודול ןוא יקסװָאכָאט
 ןעמונעג ןּבעל ןייז ןופ רָאי רָאּפ עטצעל
 ,"טַאלּבעגַאט רעזדָאלװ םעד ןיא לײטנָא ַא

 רעּביא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ  ואוו
 ;יצ ןוא עשידי ,עשיטילָאּפ ןיימעגלַא
 :ַאּפָארּפ וצ טּבערטשעג .ןגַארפ עשיטסינ

 . ןּבַאגסױא רעזדָאל

 יז סנושַאי -- םולּברַאי -- שטיװָאּבוקצי
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 ןופ ןזיירק יד ןיא םזינויצ םעד ןרידנַאג
 ןשיװצ ןוא טנגוי רעקידנרידוטש רעד
 טימ ןעמַאזוצ ,ןזיירק עשירָאטַאלימיסַא יד
 .=רַאפ ַא ןדנירג טווּורּפעג טָארשריק ןַאי

 .ףעשטסינויצ רעד וצ ןעיצוצוצ "ןויצח דנַאּב
 ,ןזיירק עשירָאטַאלימיסַא יד גנוגעווַאּב
  =ייא ןיא טַאגעלעד סלַא טקילײטַאּב ךיז
 =ייא ןעוועג ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ עקינ
 :יטסינויצ רעד.ןופ רעריפ יד ןופ רענ
 =טָאטש . עטצעל יד ןיא עיצקַארפ רעש
 ,ןדָאל ןופ ןטָאר

 -- 1881 27|אן0) ףסוי יקסנושַאי
 רעד ןיא ,ענדָארג ןיא .ּבעג (

 עשידיי .רחוס-:קײטּפַא ןַא ןופ עילימַאּפ
 עטסנעעזעגנָא יד ייַּב טנרעלעג םידומיל

 על עשיערּבעה
 ,טָאטש ןופ רער
 ?טפירש רעד יו
 יא .' רעלעטש

 .לליהןוא שּוווירט
 - ,יקסוָאנַאי רסיא
 טקידנעעג 0
 =םיג רענדָאוג יד

 ?לָאג ַא טימ עיזַאנ
 ַאמָאקיזיפ םעד--4 ,ליאדעמ רענרעד .

 רעגרוּברעטעּפ ןופ טעטלוקַאפ ןשיטַאמעט
 רעט:1 ןופ םָאלּפיד ַא טימ טעטיסרעווינוא
 ךיוא טכַאמעגכרוד 06 -- 1905 ,הגרדמ
 רעשינכעט רעד ןיא סרעטסעמעס ייווצ
 .(ןילרעּב) גרוּבנעטַאלרַאש ןיא לושכיוה
 רעײנ רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא
 ?ויצ א ןרָאװעג רוטַארעטיל רעשִיערּבעה
 לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג ןוא טסינ
 ,טעּברַא:ײטרַאּפ רעשיטסינויצ רעד ןיא

 םעד ןיא טַאגעלעד סלַא טקילײטַאּב ךיז
 ןגיוצעגקירוצ ךיז 05--1904 ,סערגנָאק ןט5
 גנודנירג רעד טניז .גנֹוגעװַאּב רעד ןופ
 טעּברַאעגטימ ּב"טּפ ןיא "דניירפח ןופ
 :ַָארּכ סלַא טשרעוצ ,גנוטייצ רעד ןיא
 ןטכיזרעּביא יד טריפעג ךָאנרעד ,רעקינ
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 עּפש ,,דנַא .א עסערּפ רעשיסור רעד ןופ

 ,רעטעּברַאטימטּפױה ןופ רענייא רעט
 יב .א ,.ח .ּב ,םייח-ןּב פ"א ןּבירשעג
 ,דנַא .א (טנעזנעצער סלַא טּפוהרעד)}
 ,1905 "ןעּבעל סָאד; לַאנרושז?שדוח ןיא
 רעּביא לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאּפ 1

 :ָארּב סלַא סױרַא רעטעּפש) טכערלַאװ
 .טעּברַאעגרעּביא 1917 ,שיסור ןיא רוש
 .ךיוא ךיז ,(סעגַאלפיוא 4 ןיא ןענישרע ןוא
 רעשידויז סנַאמסטרָאװ ןיא טקילײטַאּב
 "ךניירפ רעדװ תעשּב .,דנַא .א ?טפנוקוצ
 ןרָאװעג ,עשרַאװ ןייק רעּבירַא 1909 זיא
 =רוּברעטעּפ רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד
 / יד ןגרָאזַאּב טגעלפ ןוא גנולײטּפָא רעג

 :עטַאמסגנוטייצ ליפ רעייז טימ גנוטייצ
 ?קיטרַא ןוא ןצנעדנַאּפסערָאק ץוחַא לַאיר |

 זיא זייוװכעלסיּב רעּבָא ,םייח:ןּב פ"א ןעל
 רעכַאװש "דניירפח ןרַאפ טעּברַאטימ ןייז
 רעמ ץלַא ְךיִז טָאה רע ןוא ןרָאװעג

 .טעּברַא רעשירַארעטיל רעד ןּבעגעגּפָא
 ןּבוהעגנָא טָאה רע עכלעוו ,שיסור ןיא

 :טימ סלַא ןוא 1902 מצץהעטעצסס8 ןיא
 , 4 פ"א קמק 6 עבגםפ ןופ רעטעּברַא

 ַא ואו ,28308816 ןופ ךיוא רעטעּפש
 עשידנעלסיוא יד טריפעג טייצ עסיוועג
 2וצ ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז .קינָארכ
 + 066314460814 4/68- םעד ןלעטשפיונ

 סלַא 381078 הע1סקגנעקפפ 0 ס10אעטאה

  =ַאי ,ס טימ רָאטקַאדערטימ רעשיטקַאפ

 ךיז 1907 טניז ,(1903 ,ּב'טּפ) ןיקסוװָאנ
 :ַארעטיל:ךעלטּפַאשנסיװ טימ ןעמונרַאפ
 :רעּביא ליפ רעייז ןוא טעּברַא רעשיר -

 ןופ טּפיהרעד ,שיסור ףיֹוא טצעזעג
 - -- "סוזעי ןופ ןּבעל סָאדװ :א"צ ,שטייד
 עיפָאסָאליפ ידח ,סיורטש דיװַאד ןופ
 ףֵלֵא ידח ןוא "טגיילעגסיוא שיטַאמעטסיס
 --"עיפָאסָאליפ רעד ןופ עטכישעג עניימעג
 אטווטז עירעס רעד סיוא קרעװ עדייּב
 ןופ םצע םעד ןגעווח 40 6686
 ?עטַאמװ ,סָאפ ןופ -- "קיטַאמעטַאמ רעד

 1240 | יקסנ שאי

 ןופ--"ןעגנולייוורַאפ ןוא ןליּפש עשיטַאמ
 םעד ןופ ןפירגַאּב:דנורג ידח ,סנערַא
 - ,ךַאּברעיױא ןופ -- "ןסיװרוטַאנ ןקיטנייה
 ידו ,יקסוװָאקנימ ןופ -- "טייצ ןוא םיורז
 + ?קַאדיד/ ,ערַאקנַאוּפ ןופ--"קינַאכעמ עיינ

 ןיא קיטַאמעטַאמ ןופ קידָאטעמ ןוא קיט

 :בָארּפ ידז ,ןָאמיס ןופ--"לושלטימ רעד

 :ָאעג רערַאטנעמעלע רעד ןופ ןעמעל
 קיטקַאדידװ - ,סעווקירנע ןופ -- "עירטעמ

 ?לטימ רעד ןיא קיזיפ ןופ קידָאטעמ ןוא
 - ףעד ןופ קידָאטעמז ,לעזמירג ןופ--"לוש
 '  נעּפ ןופ -- "קיטעמטירַא רעלעיצרעמָאק
 ,ןענַאגרָא עשידירוי יד ןיא ןּבירשעג ;ףרָאד
 .טע0ץקטּפהצ {טצמס1סק0184 10סדעומ ,יוו
 רעּביא טפיױהרעד ,דנַא .א םקמס
 =סטנעמַאלרַאּפ ןוא ?טעשזדויּב ןופ ןגָארפ
 ַײװ ,עיצַאקיפידָאק רעּביא ןוא טכער
 .ינייא טכעלטנפערַאפ ,סעיזנעצער ךיוא
 :הכולמ ןופ ןגַארפ יד רעּביא ןרושָארּב עק
 רַאטערקעט ןועוועג 1912 טניז ,טכער
 . =פעיזיױהקָארּב ןופ עיצקַאדער רעד ןופ
 - רעטרעװ ןשידעּפָאלקיצנע םעיינז סנָאר
 . טניז ,אאאו--עז .ּב ,(שיסור ןיא) "ךוּב
 :עּפש ןוא רָאטקַאדערטימ ןעוועג 4
 .יפעיזױהקָארּב ןופ רָאטקַאדער ךיוא רעט

 - =רעװ ןשידעּפָאלקיצנע םעניילקז  סנָאר -
 רעד תעשּב ,(שיסור ןיא) "ךוּברעט
 ןופ ה"מז יד ןיא שידיי ןּבירשעג המחלמו
 ןיא ןוא ,1916 ,ּב'טּפ ,"גָאט רעדז ג"פ
 רעד רַאפ ןופ "טַאלּבגָאט רעדַארגָארטעּפ
 ןעלקיטרַא עכעלטע ךיוא ,עיצולָאװער
 ןוא ּב"טּפ ,"טַאלּבסקלָאפ ןעשידיאק ןיא
 לקיטרַא ןַא ,ןוימד:לעּב ןופ ר"א ,וועיק
 .ןופ תועידיח יד ןיא טכערלַאװ ןגעוו
 ,ירָאפנעמַאזוצ ןשידיי ןשידנעלסורלַא םעד
 - ףעשיטקַאפ רעד ןעוועג 17--1916 .ּב"טּפ
 / ײּפָא רעגרוּברעטעּפ רעד ןופ רָאטקַאדער
 . ןשידיי:שיסור רעװקסָאמ םעד ןופ גנולייט-

 יד טריטקַאדער ,110808 תץדפ לַאנרושז

 /  ן3860148 8060000080808 חס עּבַאגסױא
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 תסתגא 0 םוססקגצ 8 ץטקסתחנסתמ6

 ןעמונעג טָאה ,00688װ6 אסאסעאװה 7

 :לעזעגיץרּפ רעד ןיא לײטנָא ןויטקַא ןַא
 ַא רַאפ רענעלּפ ןטעּברַאסיוא ןיא ,טּפַאש

 -ביּב רעכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ רעשידיי
 ןּבירשעגנָא ךיוא רעכלעוו רַאפ ,קעטָאיל

 טכער-?הכולמ ןגעוו קרעװ לעניגירָא ןַא

 ןופ ךוּבנרעל סרעּפיװ טצעזעגרעּביא ןוא

 יד ּבילוצ .רעּבָא ,עטכישעג רעיינ רעד
 ןופרעד זיא דנַאלסור ןיא ןשינעעשעג
 רעד ןעוועג רעטעּפש .ןרָאװעג טשינרָאג

 ?ידיי ַא ןגעוו ןַאלּפ םעד ןופ רָאטַאיציניא

 :לעװ רַאפ ,עידעּפָאלקיצנע:סקלַאפ רעש
 :רַא ןגיוּכקורד 25 זיּב ןּבירשעגנָא רעכ
 :ַאנ עטיוט) טּפַאשנסיװרוטַאנ ןֹופ ןעלקיט
 יד ךיוא רעּבָא ,עיפַארגָאעג ןוא (רוט
 יד ּבילוצ זיא גנומענרעטנוא עקיזָאד

 - ןרָאװעג טריזילַאער טינ תוּביס עקיּבלעז

 2נע עשידיי ןופ ןווּורּפ+ לקיטרַא ןייז עז)
 ,1922 ,"טלעוו:רעכיּבז ןיא ,"סעידעּפָאלקיצ
 :ַאּב ךיז ןוא ּב'טּפ טזָאלרַאפ 1920 ,(ן1
 ,"טרָאװ ןיא טעּברַאעג ,ענליוו ןיא טצעז
 ;טימ סלַא עשרַאװ ןיא טייצ עסיוועג ַא
 רעד ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ דילג
 =יד --1924 טניז ,ןליוּפ רַאפ טפַאשלעזעג
 :ַאנמיגלַאער רעשידיי רעד ןופ רָאטקער
 2נֹוא רעשידיי רעד טימ) ענליוו ןיא עיז
 :עג טייצ וצ טייצ ןופ ,(ךַארּפשטכיררעט
 :רעד ,סעיזנעצער ןוא ןעלקיטרַא ןּבירש
 ?עמ רעשיסור רעיינ רעד רעּביא טּפױה
 :ַאמעטַאמ רעּביא ןוא רוטַארעטילנרַאומ
 רעכיּב עכעלטפַאשנסיװרוטַאנ ןוא עשיט
 :יָלח ,"טלעוו:רעכיּבז ,"גָאט רענליווח ןיא
 :עשרַאװ רעד ןיא ,"רעטעלּב עשירַארעט
 ב"מז יד ןיא ןוא ?גנוטייצ:סקלָאפז רע
 טכעלטנפערַאפ 1922 טניז "חול:רעטעּברַאװ
 ?רעלוּפָאּפ טרעדנוה עּפַאנק ןופ עירעס ַא
 ?רוטַאנ רעּביא ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיװ
 ןכלעו ףיוא ,קינכעט ןוא טּפָאשנסיװ
 עטסעּב יד ןופ רעניײא ןיא רע טיּבעג

 1242 שטיװָאדידי --- יקסנושַאי

 ;רוטַארעטיל רעזנוא ןיא ןרָאטַאזירַאלוּפָאּפ
 סָאד שטייד ןופ טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה
 / ףליּביטלעװ סָאד/ טדימש .ה ןופ ךוּב
 טײקװיטַאלער ןופ עירָאעט רעד טול
 =סקלָאפ ןעקנַאדעג סנייטשנייא טרעּבלַא
 ענעגייא טימ ,"טשטייטעגסיוא ךעלמיט
 . +רעוו ַא טימ ןוא טסקעט ןיא ןעגנוקרעמנָא
 עשיטַאמעטַאמ יד ןופ גנושטיײטרַאפ:רעט
 ,עשרַאװ ,"עגיל?רוטלוקח ג"פ) ןענימרעט
 ןיא לײטנָא ןַא טמענ ,(136 ז"ז ,3
 םעד ןופ עיצקעס רעשיפַארגָאילּביּב רעד
 - סלַא) טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי
 ןגעװ תועידי טלעטשעגוצ ףַארגָאילּביּב
 רַאפ ןּבַאגסױוא עשידיי?שיסור ןוא עשידיי
 ,ּב'טּפ ןיא 1(ג1281128 ,11810008 רעד

 םקסאסעטעא 2000080808 1680064004 ןרַאֿפ

 =וצ וָארעגנעװ .ַא .ס ןופ ר"א םגהגדוז -
 םמץסא ט"א יה 100 סָאד טלעטשעגפיונ
 סאפה תסקעסתעצס0828 תסנגזמ 8 1917 ת

 =עּפש ןוא ,20 ז"ז ,1920 ,ב"טּפ 1018 זי
 / ףעסערג ןייז רַאפ טצינעגסיוא סָאד רעט
 עשידָאירעּפ עשידיי יד, טעּברַא רער
 ןיא 1919 ןיּב --"רָאי 1917 טניז עטערּפ
 ;1ש--1 ,1922 "טלעוװרעכיּבח ןיא ,דנַאלסור
 ןּבירשעג ךיוא "טלעוו:רעכיּבז רעד ןיא
 עשיפַארג-שינכעט יד ןגעװ ןעלקיטרַא
 וצח יו ,טסנוק:קורד רעשידיי ןופ ןגַארפ
 =רעשז ,"תיּב-ףלא ןופ םרָאפער רעד
 | ,("רעכיּב ןיא ךעלטעלּב

 23/או0 לואש = םוחנ שטיװָאדידי
 ,ענליוו ןיא .ּבעג ( ---+0
  :רָאפ רעד ןיא בר זיא רעטָאפ ןייז ואוו
 =עַמ 'ר ןיא טנרעלעג .קָאשיּפינש טָאטש

  רעשיסור רעד ןיא ךיוא ,הבישי טהָל
 ןיא ךָאנרעד ,הבישי רעד ייּב לושסקלָאפ
 =נירק ,ןישזָאלָאװ ,ןידַאר ןופ תֹובישי יד
 ןעמ טָאה םוטעמוא ןופ רעּבָא ,עדיל ,עק

 =פיוא רעיירפ ןייז רַאפ ןעוועג חלשמ םיא |
 =ולָאװער רעד וצ טײקטנעָאנ ןוא גנוריפ

 ןיא טּבעלעג 1907 .גנוגעווַאּב רערענַאיצ
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 רעװָאטַארַאס ,קסלָאװ ןוא קסװַארטעּפ
 נָא 1911 ,רערעל רעשִיערּבעה סלַא ,,ּבוג
 :ניא?רערעל ןשידיי רענליוו ןיא ןעמוקעג
 לײטנָא .ןוויטקַא ןַא ןעמונעג וואו ,טוטיטס
 ןשיטסילַאיצַאס = שיטסישידי םעד ןיא

 העּפשה רעד ףעטנוא טָאה סָאװ ,לזיירק
 :כָאה ,ד ןופ ךיוא יװ ,ןיווטיל .א ןופ
 שטיװָאנַאמלַאק - .ז ,ןייטשבור .ּב ,גרעּב
 =נוא רעשידיי טימ לוש ַא ןופ טמיורטעג
 :עּפ עסיװעג ַא טריפעג ,ךַארּפשסטכיררעטה
 ןשיוצ שידיי ףיוא טעּברַא עשיגָאגַאד
 יד טײרּפשרַאפ ,ת"ּת ןופ רעדניק יד
 םעד ,ג"פ סניקצעלק .ב ןופ ןּבַאגסױא

 ןיא) "ךַאלעמיוּב עקנינירגש לַאנרושז
 ַא בגא טכעלטנפערַאפ טָאה .י ןכלעװ
 =עג וליפא ןוא (ןָאזניּבַאר .ש פ"א דיל
 ַא ןופ גנודנירג רעד וצ תונכה טכַאמ
 +עגרעּביא ןענייז עכלעוו ,לוש רעשידיי
 ןופ ךורּבסיוא םעד ּבילוצ ןרָאװעג ןסיר
 םעד ןקידנע ןכָאנ ,המחלמ:טלעװ רעד

 ןטעּברַא וצ ןּבױהעגנָא ,1915 טוטיטסניא |
 יד רַאפ טשרעוצ ,ןלוש עשידיי יד ןיא
 דע ןיא ןוא ,עזָאלמיײה יד ןופ רעדניק
 עכעלטלעוװ:שידיי יד ןיא קיטעט םויה

 ןופ דילגטימ 1912 טניז ,ענליוו ןופ ןלוש |
 2רַא טייצ וצ טייצ ןופ ןּבירשעג ,ידנוּב
 :ךעלטפַאשלעזעג ףיוא טּפיױהרעד ,ןעלקיט

 ןיא ןגָארּפ עלערוטלוק ןוא עשיגָאגַאדעּפ
 רעזנואק ןענַאגרָא עשידנוּב רענליוו יד
 ,יןּבעל:רעטעּברַאװ ,19 -- 1918 ?עמיטש

 =רַאֹוו ,1920 ,/טייצ עיינז רענװָאק ןיא
 ןיא ךיוא יװ ,"גנוטייצסקלַאפש רעוועש
 ןוא ץרּפז) "טלעוו עיינ ידע ןלַאנרושז יד
 .ליּב:סקלָאפװ ןוא ("רעטעּברַא עשידיי יד
 :סױרַא ,("לושטקלָאפ ןיא עיגילערפ) ייגנוד
 טַאירַאסימָאקסגנודליּב ןופ -1919 ןּבעגעג
 שלוש עיינ ידח ,דנַאלסורסײװ ןוא עטיל רַאפ
 297 רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ,דנַא ,א

 ?רעדניק יד ןופ עיגעלָאק רעלעגָאיצקַאד
 ןוא "ךעלעמייב עקנינירג; ןלַאנרושז

 שאוהי -- שטיװָאדידי

 ,דיי רעקיטכ רָאפ

 ,(דגנתמ ַא ןעװעג טנגעג רענ

24 

 .ַארטנעצ/ רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,?רבחח |
 ג"פ ןיא ,"עיצַאזינַאגרָא:לוש רעשידיי רעל

 5ניק יד טכעלטנפערַאפ א"שיצ רעד ןופ !

 :ףלא ןֹופ עטכישעג ידח :ךעלכיּב:רעד |
 "יב |

 :רעּביא ךיוא ,(42 ו"ז ,1921) "ןעװָאהטעּב
 סקַאיריּביס:ןימַאמ הידידי פ"א טצעועג |
 ,יעגיל רוטלוקח ג"ֿפ) "ךַאלהשעמ סעלהנחז |

 ןוא טרַאצָאמ/ ,(46 ז"ז ,1920)

 לּפעלס .מ ןוא (92 ז"ז ,1921 ,קָאטסילַאיּב
 "טייהטנוזעג ןופ םיוּב רעד סַאװָאצ

 :ליו ,"לושסקלָאפ עשידיי עיײג ידח ג"פ)
 ןיא טקילײטַאּב ךיז (15 ז"ז/ ,1924 ,ענ
 ץרפװ עיטַאמָאטסערכ יד ןלעטשפיונוצ
 ,(1923 ,ןיקצעלק ,ּב ג"פ) "טנגוי רַאפ

 7(12 10// --71 ןסינ) .שאוהי

 תהמלש:שאוהי ןופ ןעמָאנ רעשירַארעטיל
 :ָאּבשזרעװ ןיא ּבעג ןעטרַאגמולּב
 *,טנגעג רעקלַאווּוס ,(ןלַאּבריװ טציא) ווָאל
 יר ,רעטָאפ ןייז
 :פומ ןדמל ַא ,בלָּכ
 :טטָאג ַא ןוא גָל

"= 

 :בייק טָאה סָאװ
 =רַאפ טינ לָאמ
 ןטסַאפ וצ טלעפ
 .ופ געט ןעצ יד
 / לולא שדוח:שאר
 ןיא םָׁשַא טַאהעג טָאה ,רוּפיּכ:םוי זיּב
 ןעועג ןיא רע ;הביבס רעצנַאג רעד
 ּפָאק רעקיטכיל ַא ,םכח רעסיוחג ַא ךיוא
 וליפא ןוא םישרדמ ןוא ס"ש ןיא יקּצ ַא
 יי ןיא עלַא יו זיא רע םגה) רהוז ןיא

 רֹעּבָא
 :רעטלעלטימ רעד ןיא טנװַאהַאּב ךיוא
 ךיוא טָאה ,עיפָאסָאליפ רעשידיי רעכעל
 "ץילמהװ םַעד ,הלּכשה ירפס טנעיילעג

 יד ןופ רענייא ןעוועג ןוא י"הריפצה; ןוא
 ירד .,לטעטש ןיא ןויצ : יבבוח עטשרע
 באד ,רעטומ יד ןעוועג זיא תיּבה:תרקע

 ןוא הירפ עסיורג ַא ,יורפ עמורפ ַא ,ער
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 ,םימוױע:שיּבלמ ןופ ןינע ןיא ןירעוט ַא
 י טָאה 13 ןיּב ,וו"זַאא םיחרוא תסנכה
 ךֹומלּת ליפ טנרעלעג שיעוּבעה ץוחַא
 ןּבעגעגּפָא ךיז תקיִּתשֹּב קיטייצכיילג ןוא
 רעד ייּב רוטַארעטיל = הלּכשה רעד טימ
 ?סעוש רערעטלע ןייז ןופ גנוקריװטימ
 םיא טימ טנעיילעג טָאה עכלעוו ,רעט
 רעּבָאלטַאג ,ןיקסנעלָאמס ןופ קרעװ יד

 .וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ןַאד ,וװ"זַאא

 שטייד טנרעלעג ,גנודליּב רעניימעגלַא
 ,רדס םוׂש ןָא ,ליפ רעייז ןוא שיסור ןוא
 רעטָאפ רעד םיא טָאה 1885 ,טנעיילעג

 רענישזָאלֲאה רעד ןיא טקישעגקעװַא
 יד ןופ טקידירפַאּב טינ רעּבָא ,הבישי
 רעצרוק ַא ןיא .י טָאה ,םידומיל עשהבישי
 ןוא קנַאּב:הבישי יד טזָאלרַאפ םורַא טייצ
 ןוא ןכַארּפש עדמערפ ןרידוטש ןעמונעג
 טָאה רע סָאװ וצ ,ןרוטַארעטיל ערעייז
 :יינ עקרַאטש ַא טַאהעג ןָא קידנעטש ןופ
 :רע ענייז ןרעהעג טייצ רעד וצ ,גנוג

 ןייז ,שידיי ןיא ןווּורּפ עשירַארעטיל עטש
 .?פטשטפירש רעשיערּבעה רעד ,רעגָאװש
 :קרעמפיוא ןרָאװעג זיא ,רודגיבא:ןּב רעל
 טוָאלעג טָאה ןוא טנעלַאט ןייז ףיוא םַאז

 רעדיל ענייז עקינייֵא ןכעלטנפערַאפ
 :תיפ ןופ רעדלעפ יד ןיא; ,"ןויצ תנחז)
 :יִּכ רעדע ,"לעטנַאמ:רוּכרוּפ ןיא, ,"םחל
 ידע ,'תבשה םויל ףיש רומזמק ,ייֵל

 :ליּב-געווע ,"רעּפַאח רעדא ,"טכַאנ:םרוטש
 --יללעזַאג ידא ,"רעדניק עניילק ידח ,"רעד
 תיּבי ,"םילהּת ןופ, ,ןָארייּב דרָאל ןופ
 ,"קעטָאילּביּב רעשידוי רעדפ ןיא (יינש
 טָאה רעכלעו ,ץרּפ .ל .י ןֹופ 1 ןוא 1
 ,רעטכיד ןגנוי םעד טסירגַאּב םערַאװ רעייז
 טקורדעג ךיוא ןענייז ס--י רעדיל רָאּפ ַא
 טדניײרפײזוהש סרָאטקעּפס ןיא ןעוועג
 ,,דנַא ,א "טעָאּפ רעדנעּברעטש רעדז)

 טינ ,עקירעמַא ןייק .קעװַא ,י זיא 0
 ןשירעטכיד ןייז ןיא קרַאטש קידנּבײלג
 ןצנ;גניא טעמּכ ךיז רע טָאה ,ףורַאּב

 1245 .-שאוהי |

 ןרָאװעג זיא ןוצ ןּביירש ןופ ןטלַאהעגּפָא
 ךעלרעפעג רע זיא 1900 ,ןַאמסטּפעשעג ַא
 ןױַאפעגקעװַא זיא ןוא ןרָאװעג קנַארק

 ..ַאנַאס ַא ןיא ,ָאדַארָאלַאק ,רעוונעד ןייק
 טָאה רע ואוו ,עקיטכיזדניווש רַאפ םוירָאט
 :יֵל ענייז ןוא ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא רעדיװ
 רעדע ןיא טכעלטנּפערַאפ ןעמעָאּפ ןוא רעד

 נָא ןיא ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ,"טפנוקוצ
 .רעגרוּברעטעּפ ןיא ךיוא ,ןּבַאגסױא ערעד
 טצעזַאּב ךיז רע טָאה רעטעּפש ,"דניירפז
 רעד ןּבעגעגּפָא ןצנַאגניא ךיז ןוא י"נ ןיא
 ג"פ רעד טָאה 1907 ןיא ,רוטַארעטיל
 :סױרַא "קעטָאילּביּב עלַאנָאיצַאנרעטניא;
 ,י"ג) "רעדעיל עטלעמַאזעגע ענייז ןבעגעג
 ןייז טּבעלעגפיוא ןּבָאה סָאװ ,(388 ז"ז

  םעניא סלַא דנַאלסור ןיא ךיוא ןעמָאנ |
 עי וצ ,רעטכיד עשידיי עטסערג יד ןופ

 וצ ןטערטעגוצ ךיא  ןיא טייצ רענ
 ןופ גנוצעזרעּביא רעד--קרעווסנּבעל ןייז
 ג"פ ןיא 1910 ןיא ןוא ,שידיי ןיא ךנּת

 ףַעד ןופ .ּב 2 ןּבעגעגסױױַא "שאוהיז
 ןוא "היעשיח :גנוצעזרעּביא רעקױָאד

 ךיוא) "תלהק ,תור ,םירישה ריש ,בויא;
 ,"תובא יקרּפ - ,תובא יד ןופ ןערהעל ידח
 . טכעלטנפערַאפ 1913 ,(113 זײז ,1912 יינ

 רעד ןופ, רעכיב יד ?שאוהיז ג"פ ןיא
 ןוא ןוז ןיאק ןוא (עזָארּפ) ירענעי ןוא טלעוו
 םעד ןענעכיײצַאּב סָאװ ,(רעדיל) "לעּבעג
 ןפַאש ןייז ןיא המוקּת רעיינ ַא ןופ ּביײהנָא
 ,ליטס ֹוצ עגונב ייס ,ךעלטלַאהניא  ייס
 :ץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא 1914 רַאונַאי
 - ,ןּביילּב וצ טרָאד הנווּכ רעד טימ לארשי
 גָאלָאק רעד ןיא ןגיוצעגקירוצ טּבעלעג
 .שרעל וצ קיסיילפ ןּבױהעגנָא ,תובוחר עינ
 רעטעּפש ךיוא ןוא שיּבַארַא:טלַא ןעג
 רעד ןופ םוידוטש סָאד ןעוועג ךישממי
 :םרוד לָאמ עכעלטע ,ךַארּפש רעקיזָאד
 ןוא ןַארָאק םעד לַאניגירָא ןיא טנעיילעג
 :ַארעטיל עשינַארָאקכָאנ רעד ןופ ךסָא
 ןלַאנרושז עשידיי ןיא טקורדעג ,רוט
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 :טלַא ןופ ןעגנוצעזרעּביא עקירעמַא ןופ
 טצעזעגרעּביא ןוא תוישעמ עשיּבַארַא
 :ָאק ןופ סַארוס עקינייא ךיוא שידיי ןיא

 טימ טזומעג המחלמ רעד ּבילוצ .ןַאר

 י"א ןזָאלרַאפ רעטכָאט ןוא יורפ רעד
 ,ןַאװלער ןיא טּבעלעג םישדח עכעלטע

 םייּב ,ָארַיַאק ןופ עויר העש ּבלַאהַא
 טָאה סָאװ ,רּבדמ רעד ןופ דנַאר
 רעמוז .םשור ןפיט ַא .י ףיוא טכַאמעג
 ןּבירשעגנָא ,י"נ ןייק ןרָאפעגקירוצ 5
 זיּב קרָאי?וינ ןופ, קרעוו סיורג ןייז
 םֹוצ טכַארּבעג ואוו ,"קירוצ ןוא תובוחר
 =כַארט ןוא ןעגנומיטש ענייז קורדסיוא
 םרָאפכוּב ןיא) טייצ רענעי ןופ ןשינעט
 ,ֹּב 2 ןיא ,1917
 ןיא טקורדעגרעּבא 9

 גנוצעזרעּביא ףעשילגנע ןיא ךיוא סױרַא
 טצעזעגרעּביא ןָארטיצ ,ל ,ש ןופ ןוא
 ןייז ןופ טקידירּפַאּב טינ ,(שִיערּבעה ףיוא
 ,גנוצעזרעּביא:ךנּת רעד ןופ וװּורּפ ןטשרע
 :קירוצ ךיז ,רָאי 10 עטצעל יד רע טָאה

 עלעניגירָא ןופ ןצנַאגניא טעמּכ קידנעיצ
 ןסיורג ןייז ןּבעגעגּפָא ךיז -,ןעגנופַאש
 =יא עשידיי עיינַא ןפַאש וצ קרעוונסּבעל

 עגנערטש ַא -- ךנּת ץנַאג ןופ גנוצעזרעּב
 לָאז עכלעװ ,גנוצעזרעּביא עיירט:טסקעט
 :ודָארּפער טייצ רענעגייא רעד וצ רעּבָא
 ּפמעט ןלעניגירָא םעד שידיי ןיא ןריצ
 ןיא ,לּביּב רעד ןופ .ּברַאפ ןוא םטיר ןוא
 ןכַאמ סָאװ ,ןעגנוקרעמנָא ערעדנוזַאּב
 .+גֹוכײװּפָא יד ,י טיג ,ב ןסיורג ַא סיוא
 ןופ ןטנַאירַאװ יד ,הרוסמ עד ןופ ןעג

 רעד ,ַאטַאגלָאװ רעד ,ַאטניגַאוטּפעס רעד

 ךיוא יװ ,וו"זַאא םימוגרּת יד ,אטישּפ
 . ןצַאז ןוא רעטרעװ ןופ ןעגנורעלקרעד
 :רַאפמוא טסקעט רעד זיא יז ןָא סָאװ
 ןופ ןושל םעד וצ עגונב ;ךעלדנעטש
 ןפַאש וצ טּבערטשעג גנוצעזרעּביא רעד
 ןּבָאה טייז ןייא ןופ לָאז סָאװ ,ליטס ַא/

 295 +{ 339 ןיז
 .=עשרַאװ !

 ;ן"קלָאפ עשידוי סָאדװ טַאלּבגָאט רעװ

 שאוהי

 יי =
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 =ַאכרַא ןוא טייקכעלמיטסקלָאפ עצנַאג יד
 ?ירבע ןיא םירפס עטלַא יד ןופ טייקשִי
 ?סוא רעשידמלמ רעד ןופ ןוא שטייט
 ,יונעג ןייז וצרעד לָאז ןוא גנושטייט
 / .ןוא זיצערּפ ןוא רָאלק ןסָאגעצ טינ
 עטלַא עלַא טימ לופ ךיוא ייּברעד
 =ױי עלַא ןריוורעזערּפ וצ קידנכוז ,ןטּפַאז
 ןסעגרַאפ ןיא ןטלַאה סָאװ ,רעטרעװ ענ
 ןופ ךנּת רעשידיי רעד זַא ױזַא ,ןרעו |

 ידי רעד ןופ רצוא ןַא ךיוא זיא ,י

 . .ליטס רַאפ רעטסומ ַא ןוא ךַארּפש רעש
 גנוצעזרעּביאךנּת ס-י ןזיא 26 2
 זײװכעלטיּפַאק ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 עכלעוו ןופ ,"םיבותּכז ץוחַא) "גָאטז ןיא
 .ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז תוליגמ יד
 עכעלטע טימ טשרע ןוא ("טפנוקוצז

 רעד סױרַא זיא טוט : רַאֿפ ןכָאװ
 .עטקורדעג קיטכערּפ 2 ןיא -- "שֶמּוחי

 (1926 ײ'נ ,"ךנּתװ ג"פ) 'ב עטַאטשעגסיױא

 יד ,"םינושאר םיאיבנע יד--טיוט ןייז ףָאנ ןוא
 :יישרע קיסעמלגער ןלעוו םירפס ערעטייוו
 ןוא יורפ ס--י ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןענ
 ןופ דניירפ ןייז טימ ןעמַאזוצ--.רעטכַאט

 ,ַאוצ ,קַאװיּפס םייח ר"ד ,רעוונעד
 | ךוּברעטרעװ שידיאק ַא טלעטשעגנעמ-

 ?לַאכ ןוא) עשיאערּבעה עלַא טלַאהטנע

 =יא ןוא ןקורדסיוא ,רעטרעװ (עשיאעד

 ןיא טכיורּבעג ןערעו עכלעוו ,ןעמעננעג

 ?סיוא רעייז טימ ,ךַארּפש רעשידיא רעד

 ןעלעיּפשייּב טימ ןוא ,טנעצקַא ןוא ךַארּפש

 ןיא ,רעטרעװכירּפש ןוא ךעלטרעוװ ןופ

 -גייא ןַא טימ / רָאפ ןעמוק ייז עכלעוו

 - +רעמעּב ןוא םיללּכ עגיהטענ ןופ גנוטייל -

 עשיאערּבעה ןופ עגַאלייּב ַא ןוא ,ןעגנוק

 ןוא ןעמענ:ןעילימַאּפ ,ןעמענג ןענָאזרעּפ

 ןעלוש ,תורבח ,ןענייארעפ ןופ ןעמענ

 ,0 ,"שאוהיז ג"פ) ,"וו ,א .א ס'םלוע-תיּב

 "א ןופ טַאטלװערַא -- (30-אאװ זיז

 .טינ סָאװ ,טעּברַא רעקיסיילפ רעסיורג

 עכנַאמ יו ,ןרעלעּפ ! יד ףיוא-- קידנקוק

 ,גנושטייטרַאפ רעד ןיא ןעמזירעמשטייד
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 :טיל:טינ יד ןופ גנומענטכַא רעּפַאנק רעד

 =1סיוו ןסיורג ַא יז טָאה ,ןטקעלַאיד עשיו
 ?קַארּפ ןרעסערג ַא ךָאנ ןוא ןכעלטפַאש
 טנזיוט 7--6 ַא קידנעגנערּב ,טרעוו ןשיט

 םורַאױזַא ןוא ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו |
 םעד גט ןקיטנייה ייּב קידנלעטשרָאפ
 ןיא ןעמזיטימעס ןופ ןָאקיסקעל ןטסלופ
 םגה ,ךַארּפטש רעשידיי רענרעדָאמ עד
 ךיוא טָאה .ָאד ןלעפ רעטרעוו ליפ רעייז
 :עָאּפ ןוא רעדיל עכנַאמ טצעזעגרעּביא
 .ןופ יװ ,רוטַארעטיל:טלעװ רעד ןופ ןעמ
 יקסוװָאקשזערעמ ,ןעּפשיר ,םַאיַאכ רַאטָא
 :ידגיא סָאללעפגנָאל ןוא (זינומ-ַאיקַאס)
 ?ַאהטַאװַאײה ןופ דיל סָאד/ סָאּפע ןשינַא
 ;"טפנוקוצ רעדח ןיא טקורדעג טשרעוצ)
 ,1910 ,י"נ ,"שאֹוהיז ג"פ--םרָאפכוּב ןיא
 ןופ חמדקה ַא טימ ,272+ או ז"ז
 םעד ןעגעװח יקסווָאלטישז םייח ר"ד
 .רַאפ א ןוא ײןעגנוצעזרעּביא ןופ הטרעוו

 ןוא ןעמענ עשינַאידניא ןופ גנושטייט

 עקינייא ןּבירשעג ךיוא טָאה ,(רעטרעוו
 לײט ַא עכלעוו ןופ ,שילגנע ןיא רעדיל

 ןכיגניא רעּבָא ,ןרָאװעג טקורדעג ןעגייז |
 רָאנ ןַא ,קידגעעזנייַא ,טזָאלעגּפָא סד
 ךַארּפש ןייא ףיוא גנורירטנעעג4ק ךרוד
 :םעה ןייז ןכיירגרעד ױעטכיד רעד ןעק
 יד ןופ רענײא זיא י -- ,הגרדמ עטס
 רעונוא ןופ רעטכיד עשידיי עטסערג
 258 עשידיי יד טפיטרַאפ טָאה רע ,טייצ
 .עייג ריא ןיא קידנעגנערּבניירַא ,עיוע

 :רָאפ ןוא רעדליב ,ןעקנַאדעג ,ןויטָאמ
 ןייז ןופ דָאירעּפ ןטשרע םעד ןיא ,ןעמ
 עקיטסניגמוא ַא טָאה עקירעמַא ןיא ןפאש
 םרָאפ רעכעלרעטיוא רעד ףיוא גנוקריוו
 עקירעיגנַאל יד טַאהעג רעדיל ענייז ןופ
 ףעד ןופ סרעטכיד םעד טײקנסירעגּפָא
 יד ןוא ךארּפש רעשידי ױעקידעּבעל
 ףיוא ןוא ףעשילגנע רעד ןופ העּפשח
 2יל יד ןֹּבַאה םעדכרוד ,קיריל רעשטייד
 געג ןייװרעטרע דָאירעּפ םענעי ןופ רעד

 1250 שאוהי

 :סיוא עדמערפ ענעגנולעג טינ ןופ ןטיל
 ןיא תומיגּפ עסיװעג ,ליטס ןטרַאה ,ןקורד
 יד 4,ןעמַארג יד ןופ גנַאלקליואו םעד

 ןענייז םרָאפ ס--י ןופ תומינּפ עקיזָאד
 טָאה ,י סָאװ ,רַאפרעד יועטלוּב ךָאנ ןעוועג
 קיריל ןייז ןיא טצונַאּב רעטשרע רעד

 עג ךָאנ טָאה יײז רַאפ סָאװ ,ןפירגַאּב
 ןיא קורדסיוא רעקידעּבעל רעד טלעפ
 ךיז טָאה רע ןוא ךַארּפש רעשידיי ױעד
 רעּבָא זייווכעלסיּב .ןפַאש וצ םיא טימעג
 ?ָאד יד ןופ ךיוא טײרפַאּב ךיז ,י טָאה
 ןיא רע ןוא ,םרָאפ ןייז ןיא תומיגּפ עקיז
 ?יסַאלק סלַא ןרָאװעג טנעקרענָא רעמ ץלַא
 קנַאדַא רָאנ טינ קיריל ױעזנוא ןיא רעק

 ךיוא רָאנ ,עיזעָאּפ ןייז ןופ טלַאהניא םעד
 רעסיורג רעד זיא ,י--,ליטס ןייז קנַאדַא
 ,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא רעטכידנעעדיא
 ריש ןייז ןיא) רע טגָאז טסיזמוא טינ ןוא
 ןִא ,("טסַאפרַאפ רעדיל ןרעו סע יווח

 ןענעק ,ןעקנַאלּב עכלעוו ,ןּברַאפ עניישח
 ןפַאשַאּב טיג ץנַאדעג טָאטש לָאמנייק
 רערעדנַא רעד ןופ רעּבָא ,"טכידעג ַא
 ןברַאפ ןופ רעטכיד רעד ךיוא ,י זיא טייז
 ;םטיר ןופ ףעטסיימ רעד ןוא רענעט ןוא
 טּפַארק ןייז טזייו דיל עטריטיצ סָאד
 טױל ןלָאז סָאװ ,רעטרעװ ןּביילקוצוצ
 םוצ ןסַאּפ ךיז ןָאט ןוא גנאלק רעייז
 ?ַאוײּפ רעטנכייצעגסױא ןַא .טלַאהניא
 ׂשוח םענייפ ןוא ןפיט 8 טימ ,טסישז
 רעד ןופ ןעגנַאלק ןוא ןּברַאפ יד רַאּפ
 =רוטַאנ ןעלקיצ ןבעגעג וע טָאה ,רוטַאנ

 טױל ,טינ ןּבָאה עכלעוו ,ןעגנורעדליש
 .ליּב ןוא קורדסיוא ןשירעלטסניק רעייז
 דיי רעד ןיא ןכיילג רעייז ,טייקשירעד

 / =והט רעלעקנוט רעד ,רוטַארעטיל רעש
 רעד ,טסּברַאה ןקידנעײגרַאפ ןופ רע
 :ירפ ןקידנכַאװפױא ןופ רעטיצ רעטרַאצ
 - טימ טכַאנ:רעמֹוז ַא ןופ רעּבױצ רעד .,גניל |

 יד ,תומולח ערָאלקמוא עקִיורמוא עריא
 ןופ ,ןגרָאמירפ ןקידנעמוקנָא ןופ רעדליב

| (40) 
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 .ןיא טײקמַאזנײא רעקיור רעסייװ רעד
 . טכיל ןופ ליּפש ןקיּביײא םעד ןופ ,רעטניװ
 םיא ייּב ןּבעגעגרעּביא ןענייז--,ןטָאש ןוא

 . רעלעדייא רעקיטפערק ןופ רענעט ןיא |
 ןופ ןלעמעג יד טימ ךיילגוצ  ;טייקנייש -
 י ךיא טגניזַאּב ןקידלּפענ ןוא ןליטש |

 ןעגנוניישרע עזָאידנַארג ןוא עקיטכעמ יד |
 ןּבעל עקיטרַאנגייא סָאד ,רוטַאנ רעד ןופ -

 .ענעגרָאּברַאפ ריא ,עריא ןגעװַאּב ןוא

 ןייז ןופ םזיעטנַאּפ רעד ןוא ,קיטָארע
 :סירעטקַארַאכ יד ןופ ענייא ויא קיריל
 :ַאמ רעד ןיא ,ענייז ןטפַאשנגייא עטסשיט
 טייקשיטעטסעי

 ןוא רעצ םעד ,טפַאשקנעּב ןוא רעיורט
 ."ךיאז ןכעלשטנעמ םעד ןופ תוקפס יד

 2ירָאטַאטידעמ ןוא רעלעוטקעלעטניא רעד

 :ןקעג זיא עיזעָאּפ ס.--י ןופ טנעמעלע רעש
 .יָאליפ ענייז ןיא קורדסיוא ןטסנייפ םוצ ןעמ
 טכַארּבעג ךיוא םיא ןוא רעדיל עשיּפָאס

 :ילפעּביל ענייז ,גנוטכיד:לּבַאפ רעד וצ |

 װעג ַא ךיז טליפ סע עכלעוו ןיא ,רעד

 רעייז ןעגניזַאּב ,ענייה ןופ סולפנייא יועס

 .יל רעד ןופ טסול ןוא דיירפ יד ןטלעז
 +ּפָא ןופ ןדייל יד--ץלַא רַאפ רעטּפָא ,עּב
 :כיד םעד רעּבָא .ןעגנונעפָאה עטרַאנעג
 סָאװ ,ןעגנוּבעלרעּביא עכעלנעזרעּפ סרעט

 =וח םעד טגיילעג קיריל ןייז ףיוא ןּבָאה |

 ןּבָאה ,רעיורט ןוא גנושיוטטנַא ןופ םָת
 ןפַאש ןייז ןוֿפ דָאירעּפ ןרעטייוו םעד ןיא
 :טלעוו ןסיורג ןייז ןיא טזיילעגפיוא ךיז
 ןפַאש ס--י ןיא טרָא רעדנוזַאּב ַא--,ליפעג

 ,"ןעדנעגעל עשידייז ענייז ןעמענרַאפ|
 רע יד ןופ םענייא רַאפ םיא ןכַאמ סָאװ

 םויטנַאמָאר םעד ןופ רעײטשרַאֿפ עטש
 ענייז ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 טָאה סעדנעגעל:סקלָאפ ןוא סעדַאלַאּב

 ןוא ענעגנַאגרַאפ סָאד טּבעלעגפיוא רע |
 עשילַאכרַאירטַאּפ 2 םורפ עקידנעייגרַאפ

 .שאוהי

 ,"תימנושק

 עמץָאּפ ןייז

 .ןיא ,סָאמסָאק םעד ןופ

 רעד טימ ךיז ןסיגוצפיונוצ גנַאלרַאּפ םעדי
  ןײז רעטכיד רעד ףיוא:טזיל רוטַאנ

 ןופ - .רָאמוה |

 ,דיִעַס:וּבַא = ,יר

 ןעלקיטרַא עיר
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 יט ןוא עוויַאנ ענייז טימ ןּבעל עשידיי
 טעּברַאַאּב ךיוא טָאה רע .ןעגנוּבױלג עפ
 :יוו רעד ןופ ןוויטָאמ רעדיל ייר ַא ןיא
 .לֵּת ןוא לּביּב ןופ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעט
 .ןטנעמגַארפ עשיטַאמַארד ענייז ןיא ,דומ
 ,"םיערוצמ ידח ,"סונקרוהח ,"לואשק יו

 :ייפ ַא ןזיוועגסױרַא רע טָאה
 רעד ןופ ליטס םעד רַאפ ליפעג םענ
 ךיוא זיא שיסַאלק ,עידעגארט רעשיסַאלק

 טָאה ױע ,"גניר ס'המלשח :
 ןיא ,ןעגנַאזעג עלַאנָאיצַאנ ןּבירשעג ךיוא

 ןופ ןָאט םוצ טְּפָא טכײרג רע עכלעוו
 .ןרָאצמירג םענעּבױהרעד ןוא סָאטַאּפ
 ?טייצ וצ ןענייז רעדיל עשיטילָאּפ ענייז
 ?ַאס יד רעּבָא ,שיטסיצילּבוּפ ןוא קיסעמ
 - ןקידנליּפש ןקידעּבעל ַא ןגעמרַאפ עשיריט

 עשיטסירָאמוה ענייז
 . +יק טָאל ּפיא ךיוא ,ןכַאז עשיריטַאס ןוא

 א"צ זיא ,סַאטנָאהַאקַאפ
 קרעװ עטלמַאזעג ענייז ןיא ןײרַא טיִנ
 :יר ַאװ עמעָאּפ עשיטסיהָאמוה ענייפ/ יד
 :צעל יד ,"געט 80 ןיא קרָאיײװינ םורַא עז

 ענייז טװּורּפעג ךיוא י טָאה טייצ עצ -
 רעד ןופ ןעמױָאפ עטסיינ יד ףיוא תוחוּכ
 :טייצ רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ןוא קיריל
 - ןיא? ןטסיױװיטקעּפסָארטניא יד ןופ טפירש
 דָאירעּפ ןטצעל ןייז ןופ רעדיל יד ,"ךיז
 / ײװצ ןיא סױרַא 21 -- 1919 ןענייז
 - +עג ךיוא טָאה רע ."ּבעװעג ןיא; טיא .ּב

 - אזָארּפ ןיא ןכַאז עשיטסירטעלעּב ןּבירש
 .לָאפַא ,סעירָאגעלַא ,ךעלהשעמ טּפיוהרעד
 עשיטסירטעלעּב:טינ ענייז ןופ ,ןעמויר
 עס ןייז ןענעכיײצרַאפ וצ זיא ןטעּברַא

 =ליש=רוטַאנ ןעגעווק

  :ַארעטיל רעשידיא רעד .ןיא ןעגנורעד
 :דנַאהּפָא יד ,(1911 ,יטפנוקוצ, ןיא) רוט
 עטסכעלשטנעמ סָאד -- ךנּת רעדע גנול
 ןיא) "רעקלעפ ןשיװצ דנוּב רעד ,ךוּב
 -וצ ;47-45 ,"רעטעלּב עשירַארעטיל;
 ?ךנּת ןייז ןגעו לקיטרַא ןַא טימ ןעמַאז
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 ,(גנוצעזרעּביא

 .(50 +1ט)י

 סױרַא זיא קרעװ ס--י ןופ עּבַאגסױא עיינ ַא
 | :.ּב 10 ןיא י"נ ןיא "גנַאגפױא, ג"פ ןיא
 ,"ןעטפירש עיינא 111--!1 ,"רצדיל עטלעמַאזעג

 טלעװ רעד ןופא / ,"לעּבענ ןוא ןנוז ןיא; 1/
 ןיאע שן ו---?1| ,יןעלּבאפ, /| ,"רענעי ןוא

 ,"בעוועג .
 ,"קירוצ . ןוא:

 } 26 --- 4| ,1902 "טפנוקוצ, ןיא ,ןיטנע ,י

 ץרּפ רעּביא לקיטרַא א

 יָאר, ןיא ,לבּבורז 1907 "דניירפ, ןיא ,8:ז/מ
 סָאד , ןיא ,ןוימד-לעּב ; 21--26 ,1907 ,"גנוטייצ-נַאמ!

 ,120) ןיא ,גרעּבניצ }2 ,1908 ,"קלָאפ עשידויו

 ,גרטּבדלָאג .ּבא ;26 ,68מק. 1/1טמ ןיא 14 { }1

 ,רמרמ .ק ;11--1 ,1910 ,"ןעּבעל עיינ סָאד , ןיאי
 .ַארעטילָש ןיא ,"שאוהי רעיינ ןוא רעטלַא רעדא- |

 ןיא ,ןינײרּב ןבואר ;} ,1914 ,"ןעּבעל ןוא רוט

 יעגרעביא ,1916 ,9/} ןופ "געװ  רעלאערטנָאמ
 ,סעלעיעל .א ;52 ,1922 ,"סדנוק, ןיא טקורד | 

 ,5 ,1920 "ךיז ןיא, ןיא ,"רעכעה ןוא רעכעה,

 ;176--171 ז"ז ,1923 ,"טלעװירעכיּב, ןיא ןוא
 ז"ז ,"ןעגנאזעג ןופ טלעװ רעד ןיא, ,ןיגלָא .מ-
 "עמ ןוא סומטירא ,גרעבמָאנ .ד ,ה ;218--16

 --241 ז"ז ,"ןענָאטעילעפ ךוּכ סָאד , ןיא ,"עידָאל-
 ,"ןעטלעװ ןוא רעטכידא ,ןַאמרעּביל םייח 252

 עשיז ;1| ,עינָאלָאטנא ,ןיסאב ,מ ;127--83 ז"ז

 ,תובשחמילעּב ; /1---/ זיז ,"עיגָאלָאטנַא ,,יודנַאל

 ןײז ,ןש ,"ןעטפירש, ,"רעטכיד=לעּבאפ רעד יע
 11010714 680684040/0 ,סעניּפ ,מ 1147--126

 ז"ז ,(לעמרעװ ,ש ןופ הֿפסוה) 281:602זץקמז

 ןעבָאה טנעה ענײמ, ,רידאנ השמ ;285--206
 יירפ, ןיא ,ןיגלָא } טולב עגיזָאד סָאד ןעסָאגרַאפ

 ןיִא ,גרעגדלָאג .צ .8 2 25/ ןופ 8* ייה -|

 ,1925 ,"גָאסָשי

 ' -- 1869 ףוס) תידוהי
 ,ּבעג ,ןייטשנרעּב לח ןופ םינָאדװעסּפ

 ;רַאפ ןופ עילימַאּפ רעד ןיא קסנימ ןיא
 יוװ ןרָאװעג ןגיוצרעד ,רעמערק עכעלגעמ
 רענעי ןופ ךעלדיימ עשיטַאּבעלַאּב עלַא
 ןיא ןוא ךעלסיּב וצ ץלַא טנרעלעג ,,טייצ-
 ןרָאװעג חָאי 12 וצ ,טשינרָאג--ןײמעגלַא

 רעטנוא ןעמוקעג רעטעּפש + ,ןירעמערק ַא |
 יַאֹּב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ העּפשה רעד
 ןוא רוטלוק רעשיסור רעד ןופ ןוא גנוגעוו
 העּפשה רעד רעטנוא ,טנעיילעג ליפ רעיז

 .תובוחר זיּב קרָאײװיג ןופ, (--{8א

 תידוהי =-שאוהד

 רעייג

 .ןּביירש וצ

| 

1284 

  ןגעלפ סָאװ ,רעלעטשטפירש עשידיי יד ןופ
 =ומש ,ןַאמ ריא) זיוה ריא ןיא ןרעקר:פ
 יב ןעמָאנעילימַאפ םעד טימ ךיוא ,לא
 עטסלדײא יד ןופ רענייא ןעוװעג זיא
 ףעד ןופ רעייטשרָאפ עטטטעדליּבעג ןוא
 -- (קסנימ ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי

 .*ערעטניארַאפ ךיז
 רעד טימ טריס

 ףרעשידיי

 .ןוא רוטַארעטיל

 ןּביױהעגנָא ןײלַא
 ריא

 א -- ךַאז עטשרע
 עריא ןופ לטיּפַאק

 ַאװ תונורכז=טנגוי
 ידניירפח ןיא טמעלטנפערַאפ "תּבש:רעטניוו |
 .זניג לואש דניירפ=טנגוי ריא ןופ ר"א 1907

 עשיריל טּפיוהרעד טקורדעג רעטעּפש ,גרוּב
 ,ןַאמָאר ַא ןופ ןטנעמגַארּפ ךיוא ,רעדיל

 "טעּברַא רעד ייּבז עסעיּפ עקיטקַאנײא ןַא
 ,ןעּבעל עיינ סָאד/ סיקסוװָאלטישז ןיא)
 ?נֹוא ןיאק ענעצס עשיטַאמַארד ַא ,(1ש ,9
 .--ש11 ,1911 ,יןעּבעל עיינ סָאד;) ייגעט ערעז

 =עד יד טקירדעגסיוא ןרעוװ סע ואוו ,(טוו

 עסיוועג ןופ ןעגנומיטש עזעיגילער עקיטלָאמ
 .ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןזיירק
 .טכעלטנפערַאּפ עיצולָאװער-ץרעמ רעד ךָאנ
 ךיוא יו ,רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד ייר ַא

 .דנַא ןוא "רעקעווא רעקסנימ ןיא תונורכז

 רעטשרע רעדפ :םרַאּפכוּב ןיא ,ןּבַאגסױא |

 ועד סיוא ןטקַא 3 ןיא עסעיּפ ַא -- "יַאמ

 רעד ברע גנוגעװַאּב:רעטעּברַא רעשידיי

 ז"ז ,1925 ,קסנימ) עיצולָאװער רעטשרע
 ןוא יקסנַאשרָא ,ּב ןופ המדקה ַא טימ 4
 ןוא?סקלָאפ עכעלטע ןופ ןטָאנ טימ
 ?נוצעזרעּביא עריא ןופ ,(רעדיל:סּפמַאק

 סוָאנָאימעס סױרַא םרָאפ כוּב ןיא זיא ןעג
 ,ןיקצעלק .ּב ג"פ) יירעגנוהז גנולייצרעדי
 156 ז"ז ,1923 ,ענליוו

 .11 ,יעיגָאלָאטנַאפ ןיסצב ,מ
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 /אוו -- 1844 תרצע ינימש) ל"להי
 ּבייל:הדוהי ןופ םינָאדועסּפ (5
 .?שידיגנַא ןיא קסנימ ןיא .ּבעג ןיווע ל
 ןיא טריטויּבעד טָאה .החּפשמ רעשירחוס

 . "בהוא יעצּפח ריש ַא טימ רוטַארעטיל רעד

 ,1865 ,"םיבכוּכהז ב"מז סנַאמלהָאװ ןיא

 יד ןופ רענייא ןעוװעג רע זיא רעטעּפשו

  +ָאמס ןופ רעטעּברַאטימ עטסנעעועגנָא

 ?ביד סלַא ןעמָאנ ןייז ,"רחשה סיקסנעל

 ענייז טימ ןּברָאװרעד ךיז רע טָאה רעט |

 וּתעשּב ןּבָאה עכלעוו ,םיריש עלַאיצָאס

 רענייא .משור ןרעייהעגמוא ַא טכַאמעג

 רעד ןופ רעײטשרַָאפ עטשרע יד ןופ

 ןיא גנּוױשנָא=טלעװ דעשיטסילַאיצָאס

 :טימ ַא ,רוטַארעטיל רעשיערּבעה רעד

 =רעּביל ןרהא ןופ "תמאהח ןופ רעטעּברַא

 ַא טריפעג טָאה רע ןעמעװ טימ ,ןַאמ

 ?נֹוא רע ןיא ,ץנעדנַאּפסערַאק עקידעּבעל
 ןעמָארגָאּפ יד ןופ קורדנייא םעד רעט

 ןעװעג זיא רֶע עכלעװ ןופ ,1821 ןופ

 =םעק ַא ןרָאװעג ,וועיק ןיא היאר:דע ןַא

 .ןויצ:תביח ןופ ןיער םעד רַאפ רעּפ
 טייקיטעט רעשיליּפָאניטסעלַאּפ ןייז רַאפ
 ןזָאלרַאפ וצ ןעוװעג ןעגנואווצעג רע זיא
 ,לָאפשַאמָאט ןיא טּבעלעג טָאה ןוא וועיק
 ףיױא רעטלַאהכוּב ןעװעג זיא רע ואוו

 ײלָאּב יד זַא .ןקירבַאפרעקוצ סיקטדָארּב
 ?בַאפ יד טריקטיפנַאק ןּבַאװה סעקיוועש

 ,העיק ןיא טצעזַאּב ךי רע טָאה ,קיר

 .טינ סירג ןיא טּבעלעג טָאה רע ואוו
 ענייז ,ןסעגרַאפ ןוא טנלע ,תוקחד דוא
  טקורדעג ןעװעג ןענַיז םיריש עטצעל

 ,"הלשה, ןיא . עג .י טָאה שידיי-- 5
 ןטשרע ןייז ןיא ,קיניײװ רָאג ןּבירש
 =ירש ןעמ ףרַאדעּב יצ; ט"א לקיטרַא

 ?ןלָאגיקצעגיל ןיא 7? שיאערצעה ןעב
 =רַאפ רע טָאה ,1875 "קילארשיז סנעדַאפ
 ןדליּב וצ ידּכ זַא ,קנַאדעג םעד טקידיײט
 ןייז ןדייר םיא טימ ןעמ זומ ,ןומה םעד
 . רעד ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז ןוא ,ןֹושל

 20+: ןייטשמלהי --= ל"להי

 +קיזייא ןופ ךַארּפש רעטשירעמשטיידרַאפ
 רעד ףיוא רֶע טָאה רעטעּפש ,קיד ריאמ

 ןיא טכעלטנפערַאפ ע"ש ןופ גנודַאלגייא
 "קעטָאילּביּב:סקלָאפ עשידויח ב"מז ענייז
 ףעפ עשיטסיצילּבוּפ:שיריטַאס יד 11 ןוצ 1
 ?לארשיײץראז ןוא "אּבה םלועק ןענָאטעיל

 ךןיא ענייז ןעלקיטרַא רָאּפ ַא ךָאנ ,"דרע
 .,"דויז ןיא טקורדעג ןעוועג ןענַײז שידיי
 ּב"מז ןיא ןוא ("טהעג חישמ) 9 ,9
 ?גופ/ ט"א ןָאזמחורי ןוא ןיסַאגרעּפ ןופ
 ,("? םיכאלמ יד ןענעז ואוומ) 1908 "ןעק

 ץןסצסמגא 0 {311/ ,60 ןיא ,גרעּבניצ

 ףברעּב .ש ריז 682. 0632 88 1

 ,ליזײמ ,1 ;2411 ,1925 ,"טפנוקיצ , ןיא ,ןייטש

 עשירַארעטילע יד ןיא ןוא ,1925 ,"טנייהק ןיא

 1925 ףוס עסערּפ עשידי יד 186 ,"רעטעלב

 : | ,1926 ּבײהנָא .ןוא

 | טז -- 1835) יכדרמ ןייטשמלהי
 12 ֹויּב ,ןליוּפ ,קלַאװּוס ןיא .ּבעג (1897
 ַא ,דוד 'ר ,רעטָאפ םייּב טגרעלעג רָאי
 ?בא םייּב ןַאד ,גלפומ ןדמל ַא ןוא בר
 ףיֹוא ךיז קיטייצכיילג ,יגייס ןיא ןידתיּב

 .ןכַארֿפש ןוא לוח:ידומיל טימ ןצעגעגּפָא
 ,זירַאּפ ןיא טצעזַאּב ךיז הנותח רעד ךָאנ

 טמוקלופרַאפ ךיז טייצ רעיירפ רעד ןיא |
 .עסיוועג ַא ךיוא טניואוועג ,גנודליּב ןיא

 ןעװעג זיא רע ואוו ,טעגסמער ןיא טייצ
 ?ערקעס סערָאיפעטנַאמ השמ טימ טגעַאנ
 ןײק ןעמוקעג ןאז .עװעל ר"ד רָאט
 ןיא רָאטקערָאקטּפױה ןעװעג ,עשרַאװ
 עלאָּבא ףעטעפ ןייז ןופ יירעקורד רעד
 .ןײק טרעדנַאװעגסױא 1870 ,ןָאזקרַאמ
 ןייטשנרעּב שריה:יבצ טימ ןעמַאזוצ ,י"ג
 יטייצ עשיערּבעה עטשרע יד ןבעגעגסױרַא

 ץראּב הפוצהח עקירעמַא ןיא טפירש
 טלַא רָאנ טינ טעּברַאעג ואוו ,"השדחה

 ,רעצעז טלַא ךיוא רָאנ ,טסילַאגױושז
 ,"ץילמהז ןיא טרידנָאּפסערָאק קיטייצכיילג
 עטשרע יד ןופ ענייא ןּבעגעגסױרַא 3
 רעד "עקירעמַא ןיא ןטפירשטייצ עשידיי
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 ןעמַאזוצ 1874 ,?טילעַארויא רעקרָאונ
 :עג ןַאזהרש לאירתּכ רעגָאװש ןייז טימ
 ואװ ,ןעטטעזַאג עשידי יד/ טערנגירג
 רַאּפ גנולײטּפָא עשיערּבעה ַא טריפעגנייַא
 זיּב ,דומלת ןופ ןונגיס םעד ןיא עריטַאס
 רעד ןופ רָאטקַאדער ןעװעג טיט ןייז
 גנוטייצ רעכעלגעט רעשידײ רעטשרע
 ןופ טעדנירגעג ,"טַאלּבעגַאט סעשידייא -

 ;רַא ליפ רעייז ןּבירשעג ,1875 ןָאוהרש
 ,"ץילמה? ןיא ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיט
 ?ייא ןעוועג ,ינימי שיא פ"א טּפיוהרעד
 ןופ רַאטערקעס ןוא רעדנירג יד ןופ רענ
 ,י"ב ןיא "רבע תפש ירחושח הרבח רעד
 ;עג יד טסַאפרַאפ ךיוא שיערּבעה ןיא
 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ עטכיש
 .(1893 "'נ ,"תירּבה תוצרא ימי ירבדמ)

 ימכח, ן18 .ז ,? "לארשי רצוא ;ע11 ןס
 ,57/ .ז ,"אקירמאּב לארשיו

 -- 1887 /א) הטּפ שטידוי
 רעוועיק ,וװָאליסורּב ןיא .ּבעג (

 ןוא רדח ןיא טגרעלעג רָאי 15 זיִּב ,בוג
 סלַא ,רעילָאטס ַא ןרָאװעג ןַאד ,הבישי
 ןגעוו טרידנַאּפסערָאק ידנוּבח ןופ ךילגטימ
 .ליוו רעד ןיא גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעד
 ?ןָאװעגסױא 9 ,"גנוטייצסקלָאפװ רענ
 1915 זיּב ךיז ואוו ,עקירעפטַא ןייק טרעד
 :עג ןַאד ,הכאלמ ןייז טימ טקיטפעשַאּב
 .ןופ ןַאגרָא םעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןרָאװ
 :עדעפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד
 ּבײהנָא -- 1914) "טלעו עײנ ידח עיצַאר
 ןּבירשעג ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ,(122
 טניז ,ןגָארפ:רעטעּברַא רעּביא ןעלקיטרַא
 ןופ עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ 1923
 ,"טייהיירפ, טַאלּבגָאט ןשיטסינומָאק םעד
 :עּברַא ןופ גנולײטּפָא יד טריטקַאדער ואוו
 ןוא רעדליּב ךיוא ןּבירשעג ,ןּבעל:רעט
 ןעגנולייצרעד

 ) - 466 19}| +י ןירוי
 ;:נעוייא היע שי ןופ םינָאדװעסּפ
 אפ ןייז ,ענליוו ןיא .בעג טדַאט שי

 ןידוי -- שטידוי -- ןייטשמלהי

 - טָאה ,החּפשמ רעק

 ,ןעגנערּבנײרַא

 ,ןוּבשח ןופ םיללּכ ערַאטנעמעלע
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 :לעּב ןוא יאּבג ַא ,ןדמל ַא דיי ַא ,רעט
 =ףךַאג ףיוא זיולק רעד ןיא האירק
 .,רעטָאפ ןייז ןופ טעדנירגעג ,ס3
 ןופ ךױא ןעװעג דמערפ טינ ויא
 ;ליִּב רעכעלטלעוו

 ,רעטומ ןייז ;גנוד

 ?לרעּפ ענעריובעג
 ,קסנימ ןופ ןַאמ

 :ידסחוימ ַא ןיפ

 :טלעוו ַא ןעמוקַאּב

 ,גנודליב .עכעל

 :עג רעּבָא טָאה
 ,ןענַאמָאר עשידיי רָאנ טעמּכ טנעייל
 ךָאװ עלַא טגעלפ םירפס:רכומ ַא סָאװ

 ןיא טנרעלעג רָאי 8 זיּב
 יד ןעגנַאגעגכרוד רעטַאּפ ןטימ

 ןאד
 םייּב לושסקלָאּפ רעד ןיא ןעמוקעגנָא
 ;נע ןכָאנ ןוא טוטיטסגיא:רערעל ןשיריי
 ןטייוצ ןיא ןעמוקעגנָא 1880 יז ןקיד
 - ןעועג סַאלק ןט:6 ןזיּב ,עיזַאנמיג סַאלק
 ,םידימלּת עטסקיסײלפ יד ןופ רענייא
 רעלעירעטַאמ רעטרעגרערַאפ רעד ּבילֹוצ
 :ָצגנָא 16--15 וצ ןרעטלע יד ןופ עגַאל
 ןפיוק ןענעק ֹוצ ןדנוטש ןּבעג ןּבױה

 ,רדה

 סלַא ,וװ"זַאא ןעגנוטייצ ןרינָאּבַא  ,רעכיג
 =מוא ַא ןיא ןײרַא סַאלק ןט:6 ןופ רעליש
 ,גנודליּבטסבלעז רַאפ לזיײרק ןלאגעל
 ןופ "וירּבצ יד טרידוטש טָאהימ ואוו
 ?וָאליַאכימ טנעיילעג . ,וָארוװַאל?װָאטרימ
 רעד רעטנוא ,.דנַא .א ןװערַאסיּפ ,,ןיקס
 :ָאדָארַאני ןטסואווַאּב םעד ןופ גנוריפנָא
 ןעמוקעגמוא זיא רע) ָאּבמעד ?ץעילָאװ
 2ניה ןוורּפסיוא םייב ךיריצ ןיא 9
 ךיז קידנטיירג ,עּבמָאּבַא טָאטש רעט
 ,(דנַאלסור ןיא טקַא ןשיטסירָארעט ַא וצ
 רעדילגטימ יד ןלעטשוצ טגעלפ רעכלעוו
 ץשיסור עקיטלַאמעד יד ךיוא לזיירק ןופ
 ?טימ יד ;רוטַארעטיל ערענָאיצולָאװער
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 :וצ ךיוא ןּבָאה זיירק םעד ןופ רעדילג

 יד וליּפַא טצעזרַאפ ,טלעג טלמאזעגפיונ

 ףיוא טַאטנעטַא םעד רַאפ -- ךעלרעגייז

 .1887 ץרעמ ןט51 םעד וו רעדנַאסקעלַא

 :סעּפַאּב ךיז טָאה זיירק ןקיזָאד םעד ןיא
 :טלעוו ערענָאיצולָאװער:לַאיצָאס יד טקיט

 ?מיג יד 1887 טקידנעעג .ס--י גנּוױשנָא

 רָאי ןקירעיוחט םעד ןיא ,,י זיא ,עיזַאנ !
 ,ןרַאלוקריצ סוָאנַאילעד - ןופ .כלעוו

 טירטוצ םעד טצענערגאּב קרַאטש ןּבָאה

 ןעמונעגנָא ,טעטיסרעווינוא ןיא ןדיי ןופ

 :ָארַאי ןיא ייציל ןשידירוי ןיא ןרָאװעג

 =ַאזוצ טריטסערַא ןכיגניא רעּבָא ,לװַאלס

 ?מוא ַא ןופ רעדילגטימ ערעדנַא טימ ןעמ

 ןיא םישדח 11 ןסעועגּפָא ,זיירק ןלַאגעל

 ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןַאד ןוא עמרוט

 ןעמוקעגּפָא עכלעוו ,הסיפּת רָאי ּבלַאה ַא

 1889 רעמוז .ּב"טּפ ןיא "יטסערקפ ןיא

 ןיוש טלָאמעד ,ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ |

 רעד ןופ עיגָאלָאעדיא רעד ןיא טשױטטנַא

 גָארּפ ַא טריפעגנָא ,ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנז

 :עּברַא עשידיי יד ןשיװצ טעּברַא:עדנַאגַאּפ

 רענײא ,טַארקָאמעד:לַאיצַאס סלַא רעט

 :רַא רעשידיי רעד ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ

 ?יטערָאעט רעד ןעװעג ,גנוגעװַאּב:רעטעּב

 ;ילַאיצָאס םעד ןיא םזיסקרַאמ ןופ רעק

 רעטעּפש זיא סע ןכלעוו ןופ ,לזיײרק ןשיטס

 .ףּפָא 1893 ףוס ."דנוּבק רעד ןסקַאװעגסױרַא

 עּבויל ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןרָאפעג

 טרידוטש ואוו ,ןילרעּב ןייק ,ןָאסניוועל

 .רעד ,גנוגעװַאּב * רעטעּברַא עשטייד יד

 ?סנַארט טימ ןעמונרַאפ ךיז רעּכָא טּפױה

 :יל עלַאגעלמוא דנַאלסור ןייק ןריטרָאּפ

 םורַא רָאי ןּבלַאהטרעדנָא ןיא .רוטַארעט |

 *עּפ םעד ןיא ענליוװ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 ?רעּביא ןקידנדײשטנַא םעד ןופ דָאיר

 :ןסַאמ וצ עדנַאגַאּפָארּפ:ךעלזיײרק ןופ גנַאג
 רעד ןופ סולשַאּב 8 טױל ,עיצַאטיגַא

 +רַא וצ ןרָאװעג טקישעג עיצַאזינַאגרָא
 :סילַאיּב ןייק--יורפ יד) סערַא ןיא ןטעּב

 ֹצ

 1260 ןירוי

 .עשידיי טימ ןדנוּברַאפ ךיז ואװ ,(קָאט
 ןוא ןכַאפ ענעדיײשרַאפ ןופ רעטעּברַא
 . קײרטשנסַאפ ןטשרע םעד טריפעגנָא

 =עּברַאקַאּבַאט עשידיי עקיטרָאד יד ןופ
 :בעפ ,קיירטש ןקיזָאד םעד תעשּב ;רעט
 :קיירטש םעד טימ) טריטסערַא ,1896 רַאור
 ןוא 1897 ילוי יב ןסעועג ,(טעטימָאק
 .רָאי ףניפ ףיוא ןרָאװעג טקישרַאּפ ןַאד
 =וצ ןכָאנ .טנַאק רעטוקַאי ,קסיויליוו ןייק

 - .עצרוקַא ךיז ריּביס .ןופ 1902 ןעמוקקיר

 ּפָאָאק ,קסנימ ןיא ןטלַאהעגפיוא טייצ

 .=עּפש) ידנוּבי ןופ קיצ ןיא ןרָאװעג טריט
 העד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ עלַא ףיוא רעט
 .(ק"צ ןיא ןרָאװעג טלייוװעגסיוא ײטרַאּפ

 טריפעגנָא ,ענליוו ןיא טצעזַאּב ךיז ןַאד

 ּפ"א ,טעּברַאײטרַאּפ עוויטַאריּפסנַאק יד

 ןּבירשעג הסנרפ ּבילצ ,(.ילַאטיווו

 ספ86קס- טַאלּבגָאט רענליװ םעד ןיא

 ןָא ןעלקיטרַאטײל 4046 0
 .יגיא יד רעטנוא רעדָא טפירשרעטנוא

 "ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ ,. א. ןלַאיצ -
 - זיא "דנוּבז רעד ןעו ,1905 רעּבָאטקַא
 "עג טריזילַאגעל סָאמ רעסיװעג ַא ןיא

 = ןײגוצסױרַא ןּבױהעגנָא טָאהיס ןוא ןרָאװ
 ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןַאגרָא רעלַאגעל רעד
 .רָאטקַאדער:ףעש ןעוועג ,"רעקעוו רעד;

 +סױרַא ןזיװַאּב רעּבָא ,גנוטייצ רעד ןופ
 .טריטסערַא ,,מונ 10--פַא רָאנ ןזָאלוצ
 ':עג ןוא םישדח 5 ןסעזעגּפָא ,ןרָאװעג

 עטײװ יד ןיא ןרעװ טקישרַאפ טלָאז

 ןייז ּבילוצ ,דנַאלסור:ןופצ ןופ תומוקמ
 ןייק ןרָאװעג טקישעגסױרַא טײהקנַארק

 .=עגקירוצ לַאגעלמוא ןכיגניא + ,דנַאלסיוא

 +עמ טימ ןעמַאזוצ ,דנַאלסור ןייק ןעמוק

 .ןיא טצעזַאּב ךיז ןיקסװַאלסַאז ןוא ןעמעד

 -?סור ןיא סנטצעל ,עקינײא ןופ עטאד יד (א

 .ײּב יװ ,ןּבַאגסיױא עשירָאטסיה ענענישרע דנַאל

 םינָאדװעסּפײײטרַאּפ ס---י זַא ,.דנא ,א רעדניּבכוּב

 .פמַאטש רעכלעװ ,תועט ַא זיא ,ינשזו * ןעועג זיא

 .טנעמַאטרַאּפעד-ײצילָאּפ ןופ תועמשמ
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 טַאלּבנכָאװ סָאד ןּבעגעגסױרַא ןוא ענוװָאק
 ןּבירשעג ואוו 2408 1ק46388 "דנוּבח ןופ

 ןכָאנ ,ןילַאט .י ,וװ ּפ"א ךיוא ,ןעלקיטרַא
 ?ײצילָאּפ ּבילוצ טזומעג רעמונ ןט513

 ןעמעדעמ טימ ,ענוװָאק ןזָאלרַאפ םימעט
 ?לַאדעד סלַא ענליוו ןייק ןרָאפעגקירוצ
 ןוא "?גנוטײצסקלַאפװ רעד ןופ ןרָאט
 טָאטשנַא) "גנונפָאה רעדח ןופ רעטעּפש
 טעמּכ ואוו ,("רעקעווח ןטכַאמרַאפ םעד
 יד ןבירשעג גָאט ַא רעּביא גָאט ַא
 טכַאמ יד יו םעדכָאנ ,ןעלקיטרַאטײל
 ךױא טכַאמרַאפ 1907 טסּברַאה טָאה

 ןרָאפעגרעּבירַא ,ןעגנוטייצ עקיזָאד יד
 רעדילגטימ עקירעּביא יד טימ ןעמַאזוצ
 ןיא טניואועג ,עשרַאװ ןייק ק"צ ןופ
 יד רעּביא טפָא ןרָאפעגמורַא ,קצָאװטָא |

 ןיא ןּבירשעג ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוּב
 ןּבָאגסױא עלַאגעלמוא עקיטלָאמעד יד
 "דנוּב ןופ עמיטש) ײטרַאּפ רעד ןופ
 ,ּב"מז עלַאגעל עריא ןיא ךיוא יו ,(דנַא .א
 סעפַאר .מ ןוא ןרּתסא טימ ןעמַאזוצ 1912

 :לַאװ יד ןריפ וצ סעדָא ןייק ןרָאפעגּפָא |
 ןוא ,עמוד רעט:4 רעד וצ עינַאּפמַאק
 :ָאלמוא ןעוועג ןענייז ירד עלַא םגה
 ןּבעגעגניא יײז ךָאד ךיז סָאה ,עלַאג
 עשידיי ַא ןוא עשיסור ַא ןּבעגוצסױרַא
 טָאה ןלַאװ יד רַאפ גָאט ַא רעּבָא ,גנוטייצ
 .רעד ןעמ טָאה ן--י ןוא ,טריטסערַא יז ןעמ
 ךיז טָאה סָאװ ,עיפַארגָאטָאפ רעד ןָא טנעק
 ענַארכָא רעסעדָא רעד ןיא ןענופעג

 1896 ןופ טסערַא ןטשרע ןייז טניז
 ;רַאפ רע זיא ,ענליו ןייק טכַארּבעג
 ףיוא ןרעוו טקישרַאפ םֹוצ ןרָאװעג טּפשמ
 :וַצ רעּבָא ,טנַאק רעמירַאנ ןיא רָאי 4
 ןרָאי עגנוי יד ןיא ךָאנ) טײהקנַארק ּביִל
 (ןעגנוליד ףיוא ןעוועג קנַארק טייצ עגנַאלַא
 ףיוא ןרָאװעג ןטיּברַאפ םיא םירַאנ זיא
 רַאי 2 עטשרע יד .ּבוג רענַאכַארטסַא

 בײהנָא טניז ,רַאי:ינרָאשט ןיא טּבעלעג
 ַא טריפעגנָא ואוו - ,ןַאכַארטסַא ןיא 19160

 :ער ןוא וויטַארעּפָאָאק-םוסנָאק ןסיורג
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 201082480808 ןַאגרָא םעד טריטקַאד
 :ָאוער-ץרעמ רעד ךַאנ ,400ח6281008
 / ןיא לײטנָא ןסיורגַא ןעמונעג עיצול
 - רעטייווצ סלַא גנונעווַאּב רעקיטרָא רעד
 :ָאקריפסיוא ןלַאינרעּבוג ןופ רעציזרָאפ
 :טעטימָאק ןופ רעציזרָאפ ןוא טעטימ
 :נָאק רעד ךָאנ ,1917 לירּפַא טניז .ָארויּב
 קירוצ ,ּב"טּפ ןיא "דנוּבײ ןופ ץנערעפ
 ןעמַאזוצ ,טעּברַאײטרַאּפ רעד ןיא ןײרַא
 ק"צ ןופ רעדילגטימ עקירעּביא יד טימ
 :עג ךיוא ואוו ,קסנימ ןיא רדסּכ טּבעלעג
 :נָאק םעד ןיא רעציזרָאפ סלַא טעּברַא

 ג"פ ןיא) "טייקינייאח וויטַארעּפָאָאק?םוס -
 - גָארּבַא ןּבעגעגסױרַא וויטַארעּפָאָאק ןופ
 :לעזעג:םוסנָאק א סנױזַא זיא סָאװח רוש
 ןיא ךָאנרעד ,(32 ויז ,1918 ,?טפַאש

 ךָאנ .עװקסָאמ ןיא טצעלוצ ןוא לעמָאה
 ןיײז ףיוא "דנוּכח ןופ גנוטלַאּפש רעד
 ןעוו ,עװקסָאמ ןיא ץנערעּפנָאק רעטצעל
 רעּבירַא זיא ײטרַאּפ רעד ןופ לײטַא
 ,עװקסָאמ ןיא ןּבילּבעג ,ּפ"קר רעד וצ
 טעװָאס ןקיטרָא ןֹופ דילגטימ ַא ןעוועג
 ,קירּבַאפ רעשימעכ ַא ןופ טַאגעלעד סלַא
 .טשרעוצ טכַאמנטַאר רעד ייּב טגידעג
 רעטעּפש ,וויכרַא ןרענָאיצולָאװער ןיא
 :נע ןוא סקרַאמ ןופ טוטיטסניאז ןיא
 :ָאס ןיא קיטייצכיײלג טעּברַאעג = ,"סלעג
 רעד ןוא "דנוּבז ןשיטַארקָאמעד:לַאיצ
 עכעלטע ,(סעקיוועשנעמ) .ּפ .א .ד .ס .ר
 עטצעל סָאד -- טריטסערַא ןעוועג לָאמ
 םעדכָאנ ןוא ,1921 רעּבמעוָאנ ןיא לָאמ
 - עטריטסערַא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ יו
 - ,קיירטשרעגנוה ַא טכַאמעגכרוד םירבח
 ןרָאװעג טקישעגסױרַא 1922 רַאונַאי ןיא
 סלַא ןילרעּב ןיא טּבעל .דנַאלסױא ןייק
 .עלעד רעשידנעלסיוא רעד ןופ דילגטימ
 ןיפ ןוא .ּפ .א .ד .ס .ר רעד ןופ עיצַאג
 | ,"דנוּב;=.ד ,ס
 ' .ָאמעדלַאיצָאס 8 ןופ תונורכז, ,וָאטרַאמ לה

 ,"ןעּבעל ןיימ, ,םעדעמ :154--153 ו"1 ,} ,"טארק-
 ,"רָאי 25, ב"מז ןיא ,ןאמנא .ּפ 119 .ז ,||
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 -- 1885 םורֵא) -.א יקצידוי
 ַאּב .ּבוג רעוועיק ןיא ,ּבעג (

 עגנַאל ַא ןוא גנויצרעד עשידיי א ןעמוק
 ?קעס ןעוועג ,תובישי ןיא טנרעלעג טייצ

 םעד ןופ עיצקַאדער רעד ןופ רַאטעד
 ןיא "טלעוו עשידיא ידי לַאנרושז:שדוח
 טכעלטנפערַאפ א"צ ואוו ,1912 ,ּביטּפ
 לקיטרַא ןשיפַארגָאילּביּבַא דוי ,א פ"א
 -רעּביּב רעד ףיוא גנולײטּבָא עשידיא יד;

 ןיא רעטעּפש ;"ּב"טּפ ןיא גנולעטשסיוא
 . ,"ןמזהח ןופ רעטעּברַאטימַא ןעוועג ענליוו

 --"דנוּבז םוצ קידנרעהעג +רעד ןבירשעג
 :עג:רוטלוק ףיוא ןעלקיטרַא טפיוה
 :עט עשירַארעטיל ןוא עכעלטפַאשלעז

 :ָאילביב ןוא סעידנעצער ךיוא ,סעמ
 :יב עשידיי ןגעװ ןציטָאנ עשיּפַארג
 ןיא טעּברַאעגטימ המחלמ ּבײהנָא ,רעכ

 ?סיֹורַא ,"דניירפ רעדע לטעלּבגָאט םעד
 רעד ךָאנ .ןילָאגרַאמ .פ ןופ ןּבעגעג
 סור יד ךרוד ענליוו ןופ עיצַאוקַאװע
 טעּברַאעג ואו ,קסטוקריא ןייק קעװַא

 :ַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג עשידיי יד ןיא

 עיצולָאװער:ץרעמ רעד ךָאנ  .סעיצַאזינ
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ּב"טּפ ןייק ןעמוקעג

 ןַאד ,"עמיטש:רעטעּברַא, רעשידנוּב רעד
 סלַא קסנימ ןיא טּבעלעג טייצ עסיוועג ַא
 1918 ,"רעקעוו םעדא ןופ רעטעּברַאטימ

 ןוא טריטסערַא ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעג
 :עג רעמלעכ ןיא ןרָאװעג טרינרעטניא
 :עג זיא םיא ןענַאװ ןופ ,רעגַאלנעגנַאפ

 טניז ,וועיק ןייק ןפילטנַא וצ ןעגנול |
 רעשידיי רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ןַאד
 םרָאפכוּב ןיא ,עסערּפ רעשיטסינומָאק

 :רבַאיטקָא וצ געוו רעדח :טכעלטנפערַאפ
 --1895 ,דנַאלסור ןיא גנוגעװַאּבװער

 =עּפָאַאק) רענַארימ .כ ןופ ר"א- ,7

 ,העיק ,"עגיל:רוטלוקא ג"פ רעוויטַאר
 (.זקע 4000 ןיא טקורדעג ,240 ז"ז ,5

 אקידוי -- יקצידוי

 (2 -- 1898 ?/ןט} ַאקירוי ו
 תידוהי ןירעטכיד רעד ןופ םינַאדװעסּפ

 ,עטיל רענוװָאק ,דשזרָאג ןיא .ּבעג ,קיצ

 רעד ןיא ,ץענערג .רעשטייד רעד יב

 ַא ןופ עילימַאפ
 :עגנָא 2 סלדנַאה
 רַאג ךָאנ ,ןטלעטש
 .ירַא ,דניק ןיילקַא

 ןייק ןרָאפעגרעּב

 רעד ואוו ,ןָאדנַאל
 עג טָאה רעטָאפ

 :עּב ןכַאמ וצ טפָאה
 ,ןטפעשעג ערעס

 רעד טימ ןעמוקעגקירוצ רָאי 6 וצ רעּבָא
 לייוו ,לטעטשסטרוּבעג ריא ןיא עילימַאפ
 ןגָארטרַאפ טנעקעג טינ טָאה רעטומ יד
 טײקמערַא ּבילוצ ,ןעלּפעג רענָאדנַאל יד
 ןעמומ ַא ייּב ,םיבורק ייּב ןגיוצרעד ךיז
 .קנַארפ ןיא רעדורּב ַא ייב ,ןסײרּפ ןיא
 :עג ַא ןיא טעּברַאעג ואו ,ןיַאמ-טרופ
 רעד ןופ ךָארּבסױא םייב .טפעש

 / "גיא ןירעגריב עשיסור סלַא המחלמ
 רַאפ רעגַאל ַא ןיא ןרָאװעג טרינרעט
 -ַא טרעטַאמעגּפָא ךיז ואוו ,ענעגנַאפעג

 .ןקור ןיא טעדנואוורַאּפ ןעוועג ,טייצ רָאי

 ןַאד ,הנקּת:רעגַאל ַא ףיוא ןייז רבוע רַאּפ
 פא עװקסָאמ ,דנַאלניפ ,ןדייווש רעּביא

 :עג ואוו ,וָאקרַאכ ןייק ןרָאװעג טקישעג
 עגנוי רַאפ טַאנרעטניאַַא ןיא טעּברַא
 :עגניײרַא טינ ריש ,סנירָאטײנ?ךעלדיײמ
 ,רעלדנעהנעיורפ ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפ
 ןיטנַאנרעװּוג סלַא ןעמוקעגנָא רעטעּפש
 ןּבײרש וצ ןּבױהעגנָא ,קסנַאשטיסעל ןיא

 תעשּב ,שידיי ןיא הליחּתכל ,גנוי רעייז
 טָאה ,שטייד ןיא -- טפַאשנעגנַאפעג רעד
 השמ טימ טנעקַאּב ךיז ווָאקרַאכ ןיא יז

 ןירַא װַאלסָאנירעטַאק ןיא ןוא שטייט
 רעטכיד עגנוי יד ןופ ןיירק םעד ןיא

 גָאר לאומש ,ןיועל הנח ,שיקרַאמ ץרכ
 ןיא רעמ טמוקלופרַאּפ ךיז ,,דנַא .א ןיס
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 ַא רעייז ןּבירשעגנַא ןַאד טניז ןוא שידיי
 ןיא טנעיילעגױָאפ יז ךעלטנפע ,רעדיל ךס
 ?ואוו .,ןָאד?װָאטסָאר ןיא ,וַאלסָאנירעטַאק
 :עג לגלוגמ לַאפוצ ַא ךרוד זיא יז ןיה

 .,טיצ רָאיַא טרָאד טכַארּברַאפ ,ןרָאװ -
 ?עגנָא ןעוועג ,סופיט ףיױא טקנערקעג

 1920 ,רעגנוה ןטילעג ,רעדניק ייּב טלעטש

 קעװַא טרָאד ןופ ,עװקסָאמ ןייק ןעמוקעג

 ::ַארַאק ןיא טרעגלַאװעג ךיז ,דנַאלגיפ ןייק =

 טּבעלעג ןַאד ,רעגַאלנעגנַאפעג ןיא ןוא ןיט- -
 .:סיוא טרָאד ךס ַא ךיז ,םלָאהקָאטש ןיא |

 זיא יז ויּב ,ןענַאטשעג 1922 ּבײהנָא
 לטעטשטרוּבעג ריא ןיא ןעמוקעגקירוצ
 ןענייז סָאװ ,רעדיל עריא .עטיל רעד ןיא
 ענעדײשרַאפ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 ,"עּפסיװא יװ ,ןטפירשטייצ רענװָאק
 ,,דנַא .א "עמיטש רעשידיא; ,/סיינש
 ןופ טעּפמיא םעד טימ סיֹוא ךיז ןענעכייצ
 ,טפַאשקנעּב רעשלדיימ טימ ,טנגוי רעד
 עטּבעלעגרעּכיא יד ןופ ורמוא םעד טימ
 טינ ךָאנ ןוא ,סמערוטש ערענָאיצולָאװער
 ןענייז ,םרָאּפ ןיא טרעטײלעג ןוא ףייר
 :סיוא ןוא ךעלדליּב לָאמלײט רעּבָא יז
 -- "טנגוי עיינע :םרָאפכוּב ןיא ,לופקורד
 ן"ז ,1923 ,ענװָאק ,טכיל ג"פ) רעדיל
 יטַאמַארד ַא -."טייצ ןוא שטנעמ ;(0

 ר"ד ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ עמעָאּפ עש
 ,'80 ז"ז ,1925 ,גיפ ,זרעד) װעשַאילע רּתסֹא

 ןיא ,"קיריל.ןעיורפ , ,רעגינ ,ש
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 -- 1918 28/װ0) המלש ןָאסדוי
 .דָארג ,ןישטערעד ןיא .ּבעג (

 רעלטעשז רעד ןיא טנרעלעג ,טנגעג רענ

 1892 .קיזיא:השמ 'ר בר םײּב הבישי
 :עגרעּביױַא ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ

 ןופ "גָאט;

 שטיײד טגרעלעג ואװ ,זדָאל ןייק ןרָאּפ
 2יל רעשטייד רעד טימ טנעקַאּב ךיז ןוא

 ןיק טרעדנַאװעגסױא 1898 .רוטַארעט
 =עגנָא טייקיטעט עשירַארעטיל .עקירעמַא
 :ַאֹּב ַא טימ 1896 "הריפצהי ןיא ןּביױה

 1266 שטיװָאלעדוי -- ןָאסדוי -- ָאקידוי

 =ַאּפ=ןופצ םוצ תועיסנ יד ןופ גנוּבירש
 :ַאּב ךיז רעטעּפש ,ןיקשטַאד .ש ּפ"א סול
 ,"היחּתהפ ,"הגסּפהק ,"ירבעהק ןיא טקיליײט

 ןבעגעגסױרַא גרעּברוט ,ּפ טימ ןעמאזוצ

 תעמע ּב"מז ַא
 ןוא 1901 "תעל

 תודגאח גנולמַאז ַא
 ינ/"תונוימדו
 .שידיי ןיא ,(4
 ןיא טריטויּבעד
 "סט רעוור אפ?
 עס ַא טימ 6
 : ןעלקיטרא עיר
 יקיוומ רעד ןיא םזיטימעסיטנַא רעּביא

 :קַאדער רעד ןֹופ דילגטימ 1912 טניז

 . טניז ןוא "לַאנרושז ןעגרָאמק ןופ עיצ
 רעד ןופ רָאטקַאדער:סטלהעג 0
 ריא ןופ רָאטקַאדער ךיוא יװ ,גנוטייצ
 :ירָעמַא רעדע עּבָאגסױא רעכעלטנכעוו

 :רַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,?רענַאק
 ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ערעדנַא ענעדייש
 - ןוא עשיטסילַאגרושז ץוחַא .עקירעמַא ןופ
 רעייז ןבירשעגנָא ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ
 - ,סעדנעגעל ,ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד ליפ
 ןַא ןּבעגעגסױרַא 1910 ,לג"דא סעיזַאטנַאפ
 סרעהטרעװא סעטעג ןופ גנוצעזרעגיא
 ,ייטָאלַאג עילימע? סגניסעל ןוא "ןעדייל
 גנולמַאז ַא עּבַאגסױא רערעדנוזַאּב ַא ןיא
 ג"פ) "ץרַאה סטָאגװ ט"א סעדנעגעל

 ,(16 ז"ז ,1925 ,י"נ ,יןגייווצ?
 ,אקירמאּב לארשי ימכח

 .םוחַא) לאומש-בקעי שטיװָאלעדוי
 ?עּפַאּפ ןיא ,ּבעג { -- 3
 ןיא טרידוטש .עטיל רענװָאק ,ןַאיל
 טקידנעעג טָאה רע ואו ,דנַאלשטיײד
 :גָאװעגסױא רעטעּפש .,רעינעשזניא סלַא/
 טקיטפעשַאּב .עקירּפַא:םורד ןייק טרעד
 ןײלַא ןוא שִיערּבעה ןופ רערעל סלַא
 טליּפשעג ךָאד רע טָאה ,טסיערּבעהַא
 ןשידי םעד ןיא עלָאר ענעעזעגנָא ַא
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 -םעד ןופ ןּבעל ןכעלטפַאשלעזעג:רוטלוק
 .ןטערטעגפיוא טּפָא ,גרוּבסינַאהָאי ןטייוו
 רעגרוּבסינַאהָאי ןיא ךיוא ,ןטַארעּפער טימ

 ןשיטַאמַארד ןוא ןשירַארעטיל ןשידייא |
 ,"ןייארַאפ

 .?עטשטפירש עשידיי ,עגַארפכַארּפש רעד
 ,רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו

 :רעד ןעלקִיטרַא טקורדעג ,וו"זַאא רעל
 עשירַארעטיל ןוא עלערוטלוק ףיוא טּפױה
 םעדח ,"ןהָאפ רעשידוי רעד ןיא סעמעט
 ,,דנַא .א "רענַאקִירּפַא
 ,"טרָאװ עיינ סָאד/ לַאנרושז|
 ןופ עיפַארגָאילּביב ַא טכעלטנפערַאפ ,ש/
 ..עסערּפ רעשידיי:שילגנע ! ןוא רעשידיי רעד

8 

 :שדוח םעד ןיא
6, 111 

 רעּביא קילּברעּביא ַא) עקירפַא:םורד ןיא
 ה"ערּת רָאי ןיא עסערּפ רעשידיי רעד

 שאר םעד ןיא ןּבעגעג ךיוא רע טָאה
 .ֿפסטוװ 8004 םעד ןופ רעמונ?הנשה
 ןײלַא טָאה .(1915 |טששוצח  ס:סס6
 ,"םייה עיינ ידח גנוטייצ ַא טריטקַאדער
 =ָאי ןיא ךָאװ ַא לָאמ 5 סױרַא זיא סָאװ
 יד ןוא 1913 3/זז| ןזיּב 22/| ןופ גרוּבסינַאה

 . 2ו00184 םוצ עגַאלייּב עשידיי עכעלטַאנָאמ
 זיּב ןסינ ןופ ,"טסינויצ רעדח ,4
 153/טװ ןופ "רענַאקירּפַאז ןיא ,1914 בא
 . ףיוא גָאלָארקענ ַא טכעלטפנערַאפ 5
 ןופ רעייטשרָאפ ןטסקידנטײדַאּב םעד
 2פַא?םורד ןיא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 .לירּב שריה ר"ד ,עקיר

 .,םוקוט ןופ -- יבדרמ ןָאמלערוי
 יר עצנַאג ַא טסַאפרַאפ טָאה ,דנַאלרוק

 :נּבערטש ,ךעלכיּב?השעמ| :ןוא ןענַאמָאר = |
 .+שטייד ןייז ןיא .ןרמש ןכַאמוצכָאנ קיד

 ןייז וצ טרָאװרָאפ םענעּבירשעג שירעמ

 ט"א "ןַאמָאר ןעטנַאסערעטניא טסכעהז

 . ?טפירש ןוא ץנַארקנעזָאר ג"פ) "גנולהעצרע
 רע טכַאמ (96 זײז ,3 ,ענליוו ,רעצעז

 ..רעזעל עטסרעייהטש יד םַאזקרעמפיוא
 .טסיא "המשי רעטמהירעּב רעזנוא סָאד

 טסיײװ דנוא ,גנוי טכינ רהעמ ןָאש

 ַאשָאנוי -- ןָאסלעדוי == שט וָאלעדוי |

 ."ןעשטייד
 "ןפיוא ןּבעגעגוצ זיא ס--י "טטכישעגח |

 רעד

3268 - 

 רע ךָאנ עגנַאל איוו ,רעטָאפ רעשילעמיה
 / עגײז טימ ןענעיד ןעננעק זנוא דריוו
 ָאולַא ?ןעגנולייצרע עכילפפערטרָאפ
 יּבָא סייווכעלסיּב ןָאש ךיז רהיא טפרַאד
 נא טימ ךיז דנוא םהיא ןָאפ ןענייוועג

 "דנוא ,ןענייוועג סרעססַאפרעפ עגנוי ערעד |

 עניא ןיא סָאד ןעפפָאה טנעק רהיא
 =נוי ןעסקַאװ אוצ ןעדרעװ טייצ עצרוק
 ןצדרעװ ריװ ןנעװ ןנעד ,ךעלרָמֶש עג
 ןָאפ ןעדרעוו ,עקרעוו ערעזנוא סָאד ןֶהעז
 ןעדיירפ טימ דנוא ,ןעהעזעגנַא טלעוו רעד
 .עהימ ךיז ריוו ןעדרעוו ָאז ,ןעממָאנעגנַא
 / .צללַא טימ טלעוװט עזעל יד ןעּבעג
 .ףיוא סעללַא נוא ,ןענעיד וצ ןעטפערק
 'רונ רעזעל איד ריפ םוא ןערעפּפָא וצ
 עטסטנַאסערעטניא דנוא עטסנעש איד
 52 ענייז ןופ .יןְרעפיִל וצ ןעטכישעג
 ןיא ןענײז ךעלכיב:השעמ עקידנגיוּב
 דניק סַאדװ :סױרַא ג"פ ןטנָאמרעד םעד
 - :ענייא -- עקטַארקָאטסירַא אידח ,"םי ןופ
 סָאדז ,"גנולהאָצרע עשיטסירָאמוה ענייש
 .,"ואָאּפ עטרעשעּב איד רעדָא דנַאל עכייר

 "ףזוממ רעדח ,"עּבעיל עגעגָארטעּב אידח
 +נאלרוק עצלָאטש אידח ,"רָאטקָאד סלַא

 סָאדח ,"רָאטקָאד סלַא ןתח רעדא ,"ןירעד
 ,"עּבעיל נוא דלעגז ,"ןערָאק יד ןיא דניק

 / =עג רעד רעדָא םותי רעגידעּבעל רעד
 . גוא עדנַאלּפ אידק ,"רעטָאּפ רענענופ
 - =געוד רעד גוא רענירג רעדז ,"עצרַאװש
 ,"קינטעדזעּבַא ןופ ןהָאז רעדז ,"ןַאמלעט
 . ,"עלעּבעװש יד עקייח; ,"רעגידניז רעדא |

 םעד ךַאנ -- רָאטקָאד סלַא דימש רעדח
 רעדעי ןופ לטיט םעד וצ

 } גנולהַאצרע עגייש ענייא? :טַאלּב-רעש
 | ."עללעווָאנ

 = 41898 -- 1849) טנעמעלק ַאשָאנוי |
 +טפירש ןשיליוּפ םעד ןופ םינָאדװעסּפ
 קסווַאינַאש סנעמעלק רעלעטש

 י טָאה ,ץירּפ רענעמוקעגּפָא ןַא ןײלַא
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 .צעקלעפַאּב רעשידיי רעד .ףיוא טקוקעג

 ןשילױּפ םעד ןופ ןגױא יד טימ גנור

 ןיא טמוק סָאװ ,שטיטכַאילש ןטמערָארַאפ

 =ַאדנַערַא ןדיי טימ טּפוהרעד גנורירַאּב -

 ?נרעכָאװ ,רעמערק ,םיריוטקַאפ ,סער

 ןָאט וצ ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא המדּכו סעק

 .ץרעװ ןייז ץוחַא ,ףרָאד ןשיליוּפ םעד טימ
 טימ ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװה ,2

 וצ דיילטימ ןוא עיטַאּפמיס ןופ ליפעג ַא

 רעמערַא רעד .ןרעהעג ,עסַאמ רעשידיי
 ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד עקירעּביא ענייז
 :ַארעטיל רעד וצ ןּבעל ןשידיי םעד סיוא

 ןקַאילָאּפ יד ןיא טריוויטלוק סָאװ  ,רוט
 ןופ ּפָא טעּפש ;ןליפעג עשיטימעסיטנַא
 ןופ ךַארּפש ןוא ךוליה ,תוגשה ,ןטיז יד
 :ָאק סױא טעז סָאװ ,ןדיי ןשיליוּפ םעד

 2נּבערטש ,ןגיוא עשיצירּפ ענייז ןיא שימ -
 םעד טימ רעטנעענ ךיז ןענעקַאּב וצ קיד
 2שרע רעד ןעוועג ,י זיא ,ןּבעל ןשידייו
 ,רעלעטשטפירש עשילּפ יד ןופ רעט
 טימ טריסערעטניארַאּפ ךיז טָאה סָאװ
 :עג ךיז ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד -

 ןענעק וצ ידּכ ,שידיי ןענרעלסיוא טווּורּפ
 .יז ךיא ןוא לַאניגירָא ןיא ןענעייל יז
 זיא שידיי ףיוא רערעל ןייז ,ןצעזרעּביא
 רעװעשרַאװ ןופ טנעדוטס רעד ןעוועג
 ,ןָאזדיװַאד ּביײל = הדוהי טעטיסרעווינוא
 טצעזעגרעּביא םיא רַאפ טָאה רעכלעוו
 תועסמא סעלעדנעמ שיסור ףיוא שידיי ןֹופ
 .רעד ןופ--סע טָאה .י ןוא יישילשה ןימינּב

 ףיוא טצעזעגרעּביא--ָאזלַא טנַאה רעטייווְצ
 טסמ 16- ט"א ןּבעגעגסױרַא ןוא שיליֹוּפ
 ייּברעד ,(1878 ,ענליוו) 5201 2ץ0031

 רצקמ -- לייט ,טזָאלעגסױא רעטרע לייט
 ןּבעגעגוצ טסקעט ןטימניא ןוא ןעוועג
 םוצ טּפיוהרעד ,ןעגנוקרעמַאּב ענעגייא
 ןעגנוריסַאּפ ענעי רעדָא יד ןופ ךיילגרַאפ

 רעד ןיא ,"טָאכיק ןָאד, סעסעטנַאװרעס טימ | 
 ףיױא ּפַא ךיוא ךיז רע טלעטש המדקה

 טלַאה רע עכלעוו ,ךַארּפש רעשידיי רעד

 שטיװעקשוי --- אשָאנוי

 ןוא דנַאטשלטימ

} 0 

 .ךיוא טָאה רע ,םזינַאגרָא ןכעלכַארמש

 - סעלערנעמ שיליוּפ ףיוא טצעזעגרעּביא

 ס -- ע"ש ,(1886 ,ענליוו) "עשטַאילקװ
 סע ט"א "לדנעמ:םחנמ ןופ ווייב;

 ו ,ץרּפ .ל .י ןופ ןלעװָאנ עקינייא ןוא
 - עק יד "?המשנ סניױוזַא זיא סָאװץ

 =רע סיורג טַאהעג ןּבָאה ןעגנוצעזרעּביא

 ַאּב וצ ןפלָאהעגטימ קרַאטש ןוא גלָאפ

 חעד טימ רענעײל ןשילױּפ םעד ןענעק

 ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיי

 טָאה ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז יז
 ליפ עסערּפ עשילױּפ רעװעשרַאװ יד

 - טָאה וטפיוא ס--י ןוא ,ייז רעּביא ןּבירשעג
 יליוּפ רעד ןיא רעוטכַאנ ןענופעג וּתעשּב

 רעד טָאה ,לשמל ,ױזַא {רוטַארעטיל רעש

 טכעלטנפערַאפ 1883 102וסממוא 1662

 ןשיליוּפט סיקצעניל ןופ גנוצעזרעּביא ןַא
 .זיא רָאי םענעגייא םעד ןיא ןוא ,"לגנַיי

 .גלָאפרע טימ רעטַאעט ןשיליוּפ ַא ןיא

 . =סיה סגעדַאפדלָאג ןרָאװעג טריפעגפיוא
 ,"תימלושז עטערעּפָא עשירָאט

 זיז ,א"ח ,"וירפוסו ןינבר רוד;

 | 434 ,ז ,801 ,3

 12 1860 ןָאימעט שטיוועקשוי
 םעד טקידנעעג .סעדָא ןיא .ּבעג ( 7
 טָאה ,זירַאּפ ןיא טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ
 .גנוליצרעד רעד טימ 1897 טריטויּבעד

 1902 ,טץססא06 800810180 ןיא 11סקז

 שירפ ךָאנ ןייז 800צס4 ןיא טכעלטנפערַאפ

 =לרשעגנָא ,ןרָאי עשיטנעדוטס יד ןיא ,רע

 =ליש רע ואוו ,020ת848 גנולייצרעד ענעּב

 ןשידיי ןטלַא םעד ןופ גנולַאפעצ יד טרעד
 'ןופ גנוקריװ רעד רעטגוא רעגייטשסנּבעל

 - יקַאפ עשימָאנָאקע ןוא עלַאיצָאס עיינ יד
 - ךרָאװעג רעלוּפָאּפ ," זיא ןַאד טניז ,ןרָאט
 .ךיא ןוא רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא
 =גדיי ןשיסור ןופ ןזיירק עטריציפיסור יד
 ןשידי םעד ןופ רערעדליש סלַא םוט

 =טפול ןשידי םעד

1 23--5 
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 =ַאמ רעמערַא רעשידיי רעד ןופ ,שטנעמ

 עכלעװ ,טָאטש רעסיורג רעד ןופ עס
 :געזרעּפ עכעלשטנעמ יד טלפירקרַאפ
 עלַאנָאיצַאנ יד טרילעווינ ןוא טייקכעל

 ץוחמ ןסקַאװעגסיױא ןײלַא ,ןטײהרעדנוזַאּב
 ןלענָאיצידַארט םעד ןופ ערעפס רעד

 -נעטשרַאפ עּפַאנק ַא .י טָאה ,ןּבעל ןשידיי
 ?ייז רַאפ ,ןּבעל ןקיזָאד םעד רַאפ שינעד

 סָאד ןוא ,ןעגנוגער ןוא ןעגנוגעוַאּב ענ
 -טרעוו ןשירעלטסניק םעד קרַאטש טרענימ
 וצ טּפָא ןענייז עכלעוו ,קרעװ ענייז ןופ
 ,זעיצנעדנעט ,ןקורט וצ ןוא שיטַאמעכס
 .ןטקעפע עכעלרעסיוא וצ גנוגיינ ַא טימ

 רעשירַארעטיל ןייז ןופ רָאי 30 יד רַאפ
 יב 25 ַא ןּביױשעגנָא .י טָאה טייקיטעט

 ןופ ,ןעמַארד ןוא ןענַאמָאר ,ןלעװַאנ

 ןיא סױרַא זיא לייט רעסיורגַא עכלעוו
 ,ןעמַארד ענייז ןופ .6::882 ג"פ ןטמירַאּב

 ?ור רעד ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז עכלעוו

 ןענייז ,עניב רעשִיעּפָארײא ןוא רעשיס

 . ?ַעגפיוא ןוא טצעזעגרעּביא ךיוא עקינייא

 "רעגנותח יװ ,שידיי ףיוא ןרָאװעג טריפ
 ,עשרַאװ ,"טלעווח יד ג"פ ,ןיגלָא .מ ןופ)

 :רַאװ ,ּפָאקנער ןופ) "גינעק רעדח ,(1906

 סיוא) "עידעמָאק-סטַארייהא ,(1907 ,עש
 ןיאי ,(1910 ,סעדָא ,רָאטװַא ןיפ עּבַאג
 רעד ןופ טריפעגפיוא) ' 'ׂ,6 ,"טָאטש

 ;קָא רעד ךָאנ .(1917 "עּפורט רענליווח
 טזָאלרַאפ .י טָאה עיצולָאװער + רעּבָאט
 עמַא ןייק ןעמוקעג 1921 ןוא דנַאלסור
 ןיא טריפעגפיוא טָאה רע ואװ ,עקיר
 ?עט:טסנוקװ ןשידי סצרַאװש סירָאמ
 סנַאמערָא םעדז עידעמָאק .ןייז "רעטַא

 ןיא טקורדעג ןוא ('ןיקנָאסײ) "םולח

 :ַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד  ײר ַא "גָאט
 :יױר רעד? ןַאמָאר ןסיורג םעד ַא"צ ,ןענ

 ענעקָארשעגרעּביא רעדָא םערוטש רעט

  *ֿבָארפ ןיא ךיוא סױרַא ; 1925) "ןעשנעמ

 ןענייז ןסעיּפ עטצעל ענייז ןופ ,(שיזיוצ

 עקירעמַא ןיא עניּב רעשידיי רעד ףיוא
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 ךייר א ןיאק ,"שנעמ:טפול רעד? ןעגנַאגעג

 יד ,"סעקעװצ יד טימ די רעד" ,"זיוה
 ךָאנ .זירַאּפ ןיא טּבעלעג ןרָאי עטצעל
 ןיא טעטימָאק-י רעד טָאה טױט ןייז
 ,קרעוו ענייז ןופ י"ב 3 ןּבעגעגסױרַא זירַאּפ
 .גרעּבנעגייפ לחר ןופ שידיי

 -- 1891 ןֵש) שרעה ןיביי
 ,עילָארַאּפ ,עציניװ ןיא .ּבעג (

 ַאפ רעשירחוס:שידיסח רעכייר ַא ןיא
 ןּברָאטשעג םיא ןיא רָאי 2 וצ .עילימ
 =עג ןגיוצרעד זיא רע ןוא ,רעטומ יד

 ,שטירזעמ ןיא ןרעטלע עריא ייּב ןרָאװ
 .ןוא שדוקידומיל טנרעלעג ואוו ,ןליוּפ
 16 וצ .ןדנַאטשנגעג עכעלטלעװ יא
 ,ענליוו ןייק ייז טימ ןיָאפעגרעּבירַא רָאי
 ָטש ,עיזַאנמיג סנַהַּכ טקידנעעג 1
 ?רעווינוא רעװקסַאמ ןיא ןיצידעמ : טריד
 רעשירעטילימ ןעוועג 17 -- 1915 ,טעטיס

 וקעג 1919 ,המחלמ רעד ןיא רָאטקָאד
 ןוא רערעל ןעוועג ואװ ,ענליוו ןייק ןעמ
 :יריי ןוא עשִיערּבעה יד ןיא רָאטקַאד:לוש
 ?שטייד ןיא טּבעלעג 1920 טניז ,ןלוש עש
 ןייז -- .י"א ןיא טצעזַאב ךיז 1924 ,דנַאל
 טימ ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשירַארעטיל
 ב"מז ןיא "ןערָאלרַאפ, גנולייצרעד רעד
 ןיא רע טָאה ,1911 ,ענליו ,"ןעּפסָאנקא
 ?יַצרעד עקינײא טכעלטנפערַאפ שידיי
 רעגליוו רעד ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןעגנול
 ?יירפ רעזנוא , ה"מז ,"גנוטייצ רעשידיי;
  ?ַארעטיל:טלעװ ידמ) 1919 ענליוו ,"טייה
 "ךוּב-רעטײװאש ,("שיערּבעה ףיוא רוט

 - ,"טרעפוק רעטיור רעד, .גנולייצרעד ַא)

 ט"א  "הפוקתה/ - יא עּבלעז סָאד
 ,"טלעוו רעטרירטסוליאק ,("םודאה זגראה?

 :םורדק ,ןילרעּב ,"גנוגעװַאּב רעזנואק

 סָאד ,דנַא .א ,גרוּבסינַאהָאי ,"עקירפַא
 "יז ןשיװצ ,שידיי ןיא עניײז ןכַאז בור

 / עשיטַאמַארד ,ןעמעָאּפ ,רעדיל עשיריל

 יא .י ןוא ,די:בתּכ ןיא ןענייז ,קרעוו
 :יל ױעשִיערּבעה רעד ןיא טנַאקַאּב רעמ
 ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה רע ;רוטַארעט
 ײר רעצנַאג ַא טימ "הפוקתהא ּב"מז יד
 ?שיטעטסע ןוא קרעוװו עשיטטירטעלעּב
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 טָאה ןוא ןעגנולדנַאהּפָא עשיכָאסָאליפ
 ףױא טצעזעגרעּביא ג"פ:לּביטש ןרָאפ
 ןקידנעב:10 סנַאלָאר ןעמָאר שיערּבעה
 ?ףָאטשירק ןַאשזז ןַאמָאר

 30/עװ -- 1858 ןוושח ח"כ) ז"הנּכיו
 :היעשי ןופ םינַאדװעסּפ ( 1027
 ףרָאד ןיא .ּבעג ,גרעּבדלָאג ןהּכה ןסינ
 :סנימ ,ןַאמעינ ןפיוא ,עניטשוװָאּבלַאטס
 ראו ,ּבוג רעק
 :ןקי ,רעטָאפ ןייז
 ןַא ,ןמלז = לאית
 םעד ןופ לקינייא
 רזעילא 'ר ןואג

 ןיא בר ,רילקה

 :ללַאג ,ץינעכערּב
 / ףּבחמ םעד ,עיצ
 שדה ױוא; ןופ

 =בוׂשיַא ןעדוצ2 זיא ,,דנֲא א "םיהסּפ לע /

 ןרָאפעגרעּבַא רע 6 רעטעּפש ;קינ
 ,ענליהַאמ לטעטש ןקיייברעד םעד ןיא |

 טלַא ןוא דמלמַא ןעװעג ןיא רע ואוו
 טש ךָאנ ןרָאפ רע טגעלפ רעמװז ףוס
 םיריבג עקיטרנד יד וצ דָארּב ןייק עצי
 :בערב ןוא ףילהק ןתנ 'ר ןוא השמ 'ר
 טצה ךָאד ,טינורתא טרָאד ןופ ךיוא ןעג
 זַא טשרעהעג ןיוחנרעטלע ס --י ןיא
 טנעקעג טינ ךיז טָאה רע זַא ,טײקמערַא
 ,טגיט ןוא ריּפַאּפ ןפיוק וצ ןעניגרַאפ
 טימ ןּבײרש ןייודניק טגעלפ רע ןוא
 טייג ףיוא רעדָא סעקשזורטס ףיוא ןליוק
 :לּבש ןוא ךעלדיטשייב ,ךעלטערּב ,טנעוו

 םַלֲא ,לשוַאס ןופ טכאמעג טניט רעטר

 טימ ,ןרעדעפ ענעזנעג טצינעג סענעּפ
 זיּב ,ריפַאּפלֲאּפ ףיוא ןבירשעג עכלעוו

 א ןעוועג ,רדה ןיא טנרעלעג רָאי 0
 םיריש ןיש טסַאטרַאֿפ ,ךנת ןיא יקּב
 :טלעװ ןופ ,שיערּבעה ןיא תוצילמ ןווא

 ,טאהעג טינ גנונַא ןיק םירומיל עכעל

 ןיא טכַארּבעג לָאמִא טָאה לגניי ַא זַא ןוא
 טָאה ,ךוּב ןשיסֹורַא ןופ לטעלּב ַא רדח

 1274 ז"הנפי -- ןיביי

 ףיט ןּבָארגרַאפ סע ןכיײהעג יּבר רעד
 טנרעלעג ךָאנרעד ,ןיירַא דרע רעד ןיא
 13 וצ ,שרדמ-תיּב ןיא ןטַאט ןטימ ארמג
 ןופ ,עילוּפַאק ןײק ןרָאפעגקעװַא רָאי

 ,קסנימ ,עדווא ,שזיווסעג ןייק טרַאד |

 ,געט ןסעגעג ,תובישי יד ןיא טנרעלעג
 סלַא ןוא ךנּת ןופ רענעק סלַא טמָשעג !

 ןיפ היגמ סלַא רעּבָא טּפיוהרעד ,ץילמ
 -רַאפ ןופ טָאה'מ זַא ױזַא ,סהרוּתרפס
 םעד ךָאנ טקישעג ךעלטעטש ענעדייש
 ניר יד ןעזרעּביא רענעק רענליהָאמ
 .ןיא ןױלק רעשיבצק רעד ןיא ,ןטיק

 .ןָארטיצ ,ל .ש טימ טנעקַאּב ךיז קסנימ
 ןּבױהעגנָא עיצַאדנע:טקער ןייז ןרוד ןוא
 בעה ןיא ןענָאטעילעפ ןּבירש וצ 8
 סנַאסניקדָאר רַאפ שידיי ןוא שיער
 תיגמ:לעּב סלַא ,"םעל לוקע ןוא "לוקחז
 ,לטעטש ֹוצ לטעטש ןופ קידנרַאפמוא
 .העיק ןייק ןעמוקעגנַא ךעלדנע רע זיא
 ע"ש טימ טנעקַאּב ךיז רע טָאה טױָאד
 ?טקלָאפ רעשידויק ןייז ןיא טקורדעגּפָא ןוא
 ט"א ןָאטעילעפ ןסיורג ַא 1 "קעטָאילגיב
 ןראפ) ?ַאקירעמא ןייק אטיל ןופ ףעי ובא
 ַא ּפָאק 5 וצ--לבור 150 ןופ רַאראנַאה
 ?סירָאמוה ַא ןיא טרעװ סע ואוו ,(הרוש
 ליטס ןקידעבעל ַא ןיא ןוא ןָנט ןשיט
 ,לטעטשגײלק עשידי סָאד טרעדלישעג
 טימ ,ןסערעטניא עכעלניילק עגייז טימ
 טייצ רעגעי ֹוצ ,ןדיירפ ןוא ןדייל ענייז
 ןיא ןענַאטעילעפ ןבירשעג ךיוא רע טָאה

 ערעסערג ַא א"צ) "םויח, ןוא חץילמהז
 --"םיתמהו םייחה ןיּבח ט"א גנולייצרעד
 רעייז ןוא (סרעּפַאכ רענליהַאמ יד ןגעוו

 זַא ,סיורג "װַא ןעװעג ןיא גלָאפרע
 ףַארָאנַאה ייז רַאּפ טלָאצעג םיא טָאה'מ
 . םירוּפיס עשיערּבעה ענייז ןופ עקיגייא
 .טַארַאּפעס סלַא סױרַא ךיוא ןַאד ןענייז

 / םעד סיוא -- זתרּתתמּב םנגק יו ,ןקזױדּפָא
 תרוּת תאז} ,םירוחּב : הבישי ןופ ןּבעל

 ליב ַא -- "רזוח וגיאש תועטז ,"תואנקה
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 םידיסח ןשיווצ תקולחמ| עשלטטש ןופ-

 יריסאז ,"םילבונ םיחרּפײ ,םידגנתמ ןוא

 יייוו ךָאנ קעװַא .י זיא וועיק ןֹופ ,"ךלמ:

 טייצ עסיװעג ַא טָאה ןוא םורד וצ רעט-
 .ףעוועיק ןופ ךעלטעטש יד ןיא טּבעלעג;

 זיא'מ רעּבָא תעּב .ּבוג רעװַאטלָאּפ ןוא
 ןיא טּבײרש רע זַא ,ןרָאװעג ריואוועג

 רע טָאה ,רעטעלּב "עשיסרוקיּפאק יד

 ןיא קירוצ ןרעקמוא 1889 טזומעג ךיז

 יערּבעה ַא ןרָאװעג זיא ןוא ,עטיל רעד
 ןוא ווָאנַאדיָאק ןיא רעירפ ,רערעל רעשי

 טּבעלעג ואו ,קסנימ ןיא 1 .טביז |

 טגעלפ םיבוט=םוי ףיוא רָאנ ; טוט ןזיּב

 ןיא עילימַאפ ןיז וצ ןרָאפּפָארַא רע

 ןגרָאמירּפ ןופ קידנעייז ,ענליהָאמ לטעטש |

 ףיױא ןעמונרַאפ טנװָא ןיא טעּפש זיּב-
 .וצ ןּבָאה טייצ רע טגעלפ ,ןדנוטש יד

 +רַאפ טָאה ןוא ,גָאטיײרּפ רָאנ ןּבײרש

 ןוא ןעגנולייצרעד 500 םורַא טכעלטנפעי

 :לעװ ,שידיי ןיא 250 ַא ןופרעד ,,ןציקס

 .ידויז ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז עכ-|
 ,"טַאלּבסקלַאּפ ןעש

 ,"דניירפצ ,"דויש ,"ךוּבגָאט ַא ןופ ױעט
 ,"ףַארגעלעטח ,"געווװ ,"טייצא

 לײנ ידז ,"ןעּבעל  רעזנוא- ,,"טנייה;-

 ןופ רָאּפ ַא ,דנַא .א ײטנעמָאמץ ,"טלעוו

 טּפיױהרעד ,ןעגנולייצרעד עטצעל ענייז
 רערעל עשיערּבעה ןופ ןּבעל םעד סיוא
 טָאה ,שינערעקרעּביא:רעּבָאטקָא רעד ךָאנ
 ,"גָאטװ רענליװ ןיא טכעלטנפערַאפ רע

 רענעקַא ,רָאטַאװרעסּבָא רעטוג ַא ,1924-|

 ןופ רעגייטשטנּבעל ןוא ןּבעל םעד .ןופ

 ,רעמערק סעד--דנַאטשלטימ ןשידיי םעד

 ?ַאמ רעד ןופ שטנעמ םעד ,תרשמ םעד

 וּפָאּפ רעייז ןעוועג וּתעשּב .י זיא ,עס
 .םעד ןופ ןץיירק עטיײרּב יד ייּב רעל
 .טרפּב ,רעזעל ןשידי ןוא ןשִיערּבעה

 ?יטש ןטושּפ ןוא ןוויטימירּפ ןייז קנַאדַא
 טסנוק יד טלעפ םיא םגה ,ןלייצרעד רעג
 ,םוצמיצ ןוא טייקטחירטנעצנָאק ןופ

 2401 ,8 ;א"ח ,וירפוסו וינּבר רוד

 ץבעי -- ז"הנכיו

 .ךָאנ ;"ןשדה תמ |
 ןייז ןופ טוט םעד
 ןייז טָאה רעטומ -

 ,ענליוו ןייק לָאמ

 .=עלּב/ סידוהי שיא

 .,ןלוש רעװעשרַאװ
 *עג ךיז רע טָאה טלעװ רעשיסקָאדָאט

 / ףױא ןעגנוצעזרעּביא ענייז טימ טכַאמ
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 - ףדא חיי --183) ריאמ- =ףסוי ץבעי |
 ַא ןיא ,ןלױּפ ,ןיטקיט ןיא .ּבעג (4
 ..ַאלַא ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,החּפשמ
 ןופ ל"רהמ זיּב ,םינואג ןוא םינּבר טייק רעג
 . ,א"שרהמ ,גָארּפ
 :ורתו םעד ,א"מר

 :ומש 'ר ,רעטָאפ
 :יורג ַא ,קחצי:לא
 חנותח ,ןדמל רעס

 - ןטייווצםוצטַאהעג
 ןעװעג זיא רע וצוו

 יד ןופ רענייא

 .ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא .י ןוא ,םיריבג

 ?השמ יר ,דצ סרעטָאפ ןופ ןדייז ןייז ייּב
 .ןיא רעטעּפש ןוא ןיטקיט ןיא בר -- באז

 . םירפס יד ןופ רֹּבחמ םעד ,קָאטסילַאיּב

 .=רעש םעד ףױא) ?תואבוצה תוארמ;
 ןּבעגעגנָא בגא זיא רפנ םעד ןופ טַאלּב

 : ןוא (י החּפשמ רעד ןופ סוחי רעד

 רעסיורג ַא ןעוועג ויא רע ."בוזא תדוגאק -

 טָאה ןרעװ בר ןייק רעּבָא ,םכחדימלּת

 הנותח רעד ךָאנ ןוא טלָאװעג טינ רע

 ײּפע ןמלז םלושמ 'ר ןופ רעטכָאט ַא טימ

 - ?ונעג ךיז רע טָאה ענדָארג ןופ ןייטש

 טימ ךיז רע טָאה ןכיגניא .רחסמ וצ ןעמ

 טָאה רָאי 29 וצ ןוא טְגעג יורפ ןייז

 רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טצעזַאּב ךיז רע

 ,טַאהעג הנותח לָאמ ןטייוװצ םוצ טָאה

 .טינ רע טָאה רחסמ ןיא זַא ,תועמשמ

 א ןרָאװעג זיא רע ןוא ,ןעוועג חילצמ !

 סלַא טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז ,היגמ-לעּב

 .עטסערג יד ןיא ןגָאז טגעלפ ןוא ןשרד
 "ירא רעד ןיא םשַא

 .,,רוטַארעטיל רעשינּבר רעד ןופ שידיי

 רעסױרגַא ןעװעג ויא רע רעכלעוו ןיא/

 .. ןוא םידּבכנ עטסערג
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 ץנַאג טצעזעגרעּביא טָאה רע .יקּב
 ?רַאװ) ,.ּב 6 ןיא שידי ףיוא תוינשמ
 םעד ,(80 -- 1806 ;עש

 :רַאװ ,ןיּפַאלַא .ּב .י קורד ,ּב 5) "בקעי
 טימ 'הּבר שרדמ רפסק םעד ,(1887 ,עש -

 רעזײל ןופ ןּבעגעגסירַא) תוליגמ יד
 ,םיוּבנריּב ריאמ?קחצי ןוא גנַאפלעדַא
 :ירַא םעד טימ ןעמַאזוצ ,1887 ,עשרַאװ
 שוריּפ םעד טימ ןוא טסקעט :לַאניג

 - ןופ גלָאפרע רעד ןוא ,("הנוהּכ תונּתמח
 :עגפיוא םיא טָאװ תוקּתעה עקיזָאד יד

 :לעװ ,ןעגנוצעזרעּביא עיינ וצ טרעטנומ) -
 לענש רעייז ןעגנַאגעג םיא יג ןענייז עכ
 ,"לארשיל קח" יװ ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא
 ,""שר תקתעה םע הדוהי תיּב שמוח;ק
 ראּבצ ןטימ "םייח חרוא ךורע ןחלושא
 "תירּבה רפסא ,"םידמלמה יליבשי ,"בטיהי
 יליבשז ,אנליוומ סחנּפ 'ר ברה ןופ 'א 'ח
 טימ עיזַא ןוא עּפָארײא ןגעוו -- "םלוע

 ?עג) ך"נ וצ םיטוקיל ןוא םילשמ ,,עניכ
 הלהּתח ט"א םילהּת .,(ןילּבול ןיא טקורד
 "אריס ןּב+ ,םילשמ ענעגייא טימ --"דודל
 יד .דנַא ,א (120 ו"ז ,1907 ,עשרַאװ)
 .טינ ןענייז ס--י םירפס עלַא עקיזָאד
 ?רַאפ רָאנ ,ןעגנוצעזרעּביא ענעקורט ןייק
 יא ,שרד םענעגייא ךס ַא טימ ןטכָאלפ
 ַא ןיא ,ןעגנוקרעמַאּב ןוא םילשמ ענעג

 ןלענָאיצידַארט * ךעלמיטסקלָאפ םענייר
 ןעוטפיוא ענייז ךרוד ןוא ,שידיי:םירפס
 ַאֹּב יז טימ ךיז םידמול וליפַא ןּכָאה
 טָאה רע סָאװ ,ןיז יירד ענייז .ןופ-.טצונ-

 ןענייז ,הסדה?הרש יורפ ןייז טימ טַאהעג -

 יו ,רעטירד רעד ,ןּבױָאטשעג גנוי ייווצ
 .סלַא ןּברָאטשעג 1924 זיא ,רסיא:לארשי
 .ש ,לקינייא ןייז .וָאשעּבורה ןיא בר
 ,"יחרזמז ןופ רעוטַא ,גרעּבמעל ןיא ,ץבעי
 :ַארגָאיּב ייר ַא ןעקנַאדרַאפ וצ רימ . ןּבָאה

 / ' ןגעװ ןטַאד עשיפ -

 גָאלָארקעג ן"אנליו ריע ,רעדיינשנייטש ללה

  סנעוײר ,א ןיא ,ףמּתןּב 11914 ,"טנײהא ןיא

 / ץישטמילַאסורעי -- בקעי -- ץבעי

 ןיע רפסי

 ַא ,י ללה ,רעט

 =יווֲאַּביִל רעסייה

 '1ל78 |

 ינעצער) "טרעדנוהרהָאי עטסניצנַאװצ סָאד, ּב"מז

 | .("תירּבה רפס} ס--י ףיוא עיז

 ַא ןופ רעסַאפרַאפ--ןוױּפ ןוֿפ בקעי |
 ןעדוי רעד גנוטעררע ט"א "ליּפשרעיורטח
 ,םַאדרעטסמַא) "רּתסא ןוא יכדרמ ךרוד

0, 
 | : ,451 ,בקעיןּב

 1//װ) םוחנ קישטמילַאסורעי
 ,רעּבָאּב ןיא .ּבעג (= -- 8
 :ַאמ רעקידסוחי ַא ןיא ,,ּבוג רעװעילהָאמ
 סָאװ ,םירחוס:דלַאװ עכייר ןופ עילימ
 | 'ר ןופ טמַאטש
 :צָאלַאּפ לארשי
 אפ רעד .רעק

 ַא ,דיסח רעשט
  יקּבַא ןוא ןדמל
 זיא ,הלּבק ןיא
 7 ,ןּברָאטשעג גנוי
 :ירעטַאמ ןיא עילימַאפ יד קידנזָאלרעּביא
 ןיא טנרעלעג רָאי 14 זיִּב .טיונ רעלע
 / םידומיל עכעלטלעוו קיטייצכיילג ,רדח
 יצָפש ,רערעל עשלטעטש עטסעּב יד ייּב
 םעד טכַאמעגכרוד ןרעטסקע סלַא רעט

 ןופ םשור ןרעטנוא .לושלטימ ַא ןופ סרוק !
 עשיסור ןּביירש ןּבױהעגנָא טיוט סרעטָאפ
 =רַאװ ןיא קידנעניואוו ,רעטעּפש ,רעדיל
 :ידיי עטשרע ענייז טכעלטנפערַאפ ,עש
 ןופ ןעגנוצעזרעּביא ךיוא ,רעדיל עש
 ,"טנייהז ,23 ײןסינח ב"מז ןיא ,עגייה

 ןייק קעװַא 1916 ףוס .דנַא ,א "דניירפח
 םוחנ נ"א ךיז ןַאד טניז ואוו ,עקירעמַא

 עשידיי עלַא ןיא טעמּכ טקילײטַאּב
 . ?טנכעוו ,עכעלגעט ,ןּבַאגסױא עשידָאירעּפ
 ּב"מז יד ןיא טּפיוהדעד ,עכעלטַאנָאמ ,עכעל
 ,"דניירפץ ,"טפנוקוצז ןיא ,"ןעטפייושזז

 טכַאמעג ךיז ,וו"זַאא "גָאט? ,"סדנוקח

 ןטסערג םוצ ,ןעלּבַאפ ענייז טימ ןעמָאנַא
 *רעּביא ךיוַא זייוולייט ,עלעניגירָא לייט
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 יעטעּברַאַאּב רעדָא וָאלירק ןופ עטצעזעג

 רעקיריל סלַא סיוא ךיוא ךיז טנכייצ |

 םעד ,ךַארּפש רעטרעטיײלעג רעד טימ

 *עג ןקיטכירפיוא ןוא זרעפ ןשילַאקיזומ

 גנולמַאז עניילק ַא :םרָאפכוּב ןיא ליפ

 ?קעלַא ןופ גנוצעזרעּביא יד ןוא "ןעלּבַאּפז

 :לָאג סָאדװ עלהשעמ סניקשוּפ רעדנַאס

 ןֹוא ךייא רַאפ/ עירעס) "עלעשיפ ענעד

 ,"נ ,"שידיא" ג"פ ,"רעדניק ערעייא

 סגירּפוק .א ןופ גנוצעזרעּביא יד ,(9

 1924 .ג"פ רעּבלעזרעד) "לעוד? ןַאמָאר

 יל .י ןופ ףליה רעד טימ ןּבעגעגסױרַא

 קרָאי?וינ ןיא ןייארַאפ 2 רעּביירש = ץרפ

 .?ַארטסוליא טימ ,173 ז"ז) יןעלּבַאפ; ,ב ַא

 ,רּוָאמ .ז ,שטיװָאמַארּבַא .א ןופ סעיצ

 ּבַא ןוא (רעוש .מ ןוא רעלטָאק ,י

 ,(223 ז"ז) 23 --1918 ,"רעדילא |

 ( --1:81) םהרבא הפי
 ;ױט) עטיל רענװָאק ,עניפוא ןיא ,בעג
 :עג ןגיוצרעד ףיוא זייוודניק ןופ ,(? ןגָאה
 ַא ,רעטָאפ ןייז ואוו ,ענװָאק ןיא ןרָאװ
 ַא ןטלַאהעג טָאה ,ליּכשמ ַא ןֹוא דינמ

 רעד ןוא רדח ןיאי טנױעלעג ,טָארקײטינש |

 =טש רעטעּפש .לֹושסקלֲאפ רעשיניורק

 :ַאיצָאס ןוא עטכישעג ,עיפַאסָאליפ טריד

 ןטעטיסרעווינוא יד ןיא ןטפַאשנסיװ על

 רעד ןיא ,דנַא .א ןרעּב ,ןילרעּב ןופ

 ןייז .ןװָאנַאכעלּפ וצ טגעָאנ ןעוועג ץייווש
 1905 ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשירַארעטיל

 וקעגקירוצ ,ןאסג6 6 סיקסטּוַאק ןיא

 ןּבױהעגנָא רע טָאה ,ב"טּפ ןייק 1908 ןעמ

 ברושז עשיסור יד ןיא ךיז ןקילײטַאּב וצ

 ס080ס6ס 14 גמ ןיא טּפױהרעד ,ןלַאנ |

 ?דנַאהּפָא עשיפָאסָאליפ ענעדיישר:;פ טימ

 טָאה קיטייצכיילג ,ןירָאּבעד ּפ"א ןעגנול

 ,ןעלקיטרַא .ןבײרש וצ ןּבױהעגנָא רע

 רע וואו ,י"דניירפ, ןיא ,6 טיא ךיוא

 ?ירַא 1910 .רָאטַארטסינימדַא ןעוועג זיא -

 ךיוא ,עשרַאװ ןייק ."דניירפ, ןטימ רעּב

 ןטכיזרעּביא:ךָאװ עשיטילַאּפ יד ןּבירשטג

 4190 + תפי--קיש:םילפסורעי

 "דניירפ+װ ןופ "טַאלּבנעֿכָאװק םעד ןיא

 ,"טפנוקוצ, רעד ןיא טקילַײטַאּב ךיז ןוא

 .ףסיוא ןַא 1914 טֿכעלטנפערַאּפ א"צ ואוו
 ?וָאלטישז ר"ד רעּביא קיטירק עכעלריפ

 *פירש עטלעמַאזעג .ּב 4 עטשרע סיקס

 לַאסַאל רעּביא ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןעט

 י,עטכיפ רעּביא ןוא ףָאסָאליּפ םעד

 ?רַאפ המחלמ-טלעװ רעד תעשּב

 ?כעמלוּפַאּבטּפיוה ןעוועג ,עשרַאװ ןזָאל

 טעטימָאקספליה ןשידי ןופ ױעטקיט

 =יואו ,דנַאלסור:םורד ףַאפ (יָאּפָאקעי)

 . וַאלסָאנױעטַאק ןיא טּפיוהרעד קידנענ

 / ןשיפָאסָאליפ םעד טעּברַאַאּב ּב"טּפ ןיא

 - רעשידיי רעטריזילַאער:טינ רעד רַאפ לייט

 ,טּפַאשלעזעג:ץרּפ רעד ןופ עידעּפָאלקיצנע

 +ָאליפ ןופ רָאסעּפָארּפ ןרָאי עטצעל יד

 =יטסניאק םעד ןיא ,עװקסָאמ ןיא עיּפָאס

 ךירדירפ ןוא סקרַאמ לרַאק ןופ טוט

 ?עסערג עקינייא ןּבעגעגסיױרַא -,"סלעגנע

 ?סָאמ) ,77:0ה8עװ 6606 יו ,קרעוװ ער

 / רעד ןופ עיטַאמָאטסערכ ַא ,(1923 עווק
 ,דנַא ,א עיפָאסָאליפ

 (ה - }) לדוי:ןמלז הפי |
 ?ּבעה ןיא רערעל סלַא קיטעט 1898 טניז

 סיײצ רעד ןיא ,עשרַאװ ןיא ןלוש עשיער

 יד ןיפ רָאטקעּפסניא המחלמ רעד ןופ

 ךיז ,ןלױּפ ןיא ןלושסקלַאפ עשיערּבעה

 ,ןטפירשטיײצ ענעדײשרַאפ ןיא טקילײטַאּב

 יא ןעלקיטרַא עירעס ַא טקורדעג א"צ

 ,"דגיק סָאד ןוא רעטומ יד* -- "טגייהז

 ןעּבעל סיצָאלַאטסעּפ, ךוּב ַא טסַאּפרַאפ

 ,"הלּכשה יציפמ הרבחפ ג"פ) "גנופַאש ןוא

 יי"א ןיא 1925 טניז ,(60 ז"ז ,1913 ענליוו

 - -- 1882 םווַא) לדוי הפי

 רעװָאגינרעשט ,ענזרָאב ןיא .ּבעג (

 ןגיוצרעד ,םותי ַא ןּבילּבעג זייוודניק .ּבוג

 ,ןישועיג ןיא רעטסעוװש ַא ייב ןרָאװעג

 רעל רעד ףיוא ןרָאװעג ןּבעגעגּפָא ירפ

 *ֵעג ןייטשוצסיוא טַאהעג ,רעדיינש ַא וצ |

 ַא ןּבילּבעג עכלעוו ןופ ,דײל עטנערּב

 יד ןיא ,ןּבעל ןצנַאג ןפיוא רעכעלקנערק
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 טנגוי ןייז ןופ ןדנעטשמוא עקירעיורט

 .טגרעלעגסיוא ךיז רָאי 13 וצ טשרע
 . ֹוצ ןענַאטשעגוצ רעטעּפש .,שידיי ןּביירש
 2ַאטיגַא סלַא ,גנוגעװַאּב=רעטעּברַא רעד

 ,דנַאלסור:םורד רעּביא ןרָאּפעגמורַא רָאט
 גנוטייצ רעוועינעשעק ַא ןיא ,עיּבַארַאסעּב

 רעד ךָאנ .דילסּפמַאק ַא טימ טריטויּבעד
 רעּביױַא עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע
 המחלמ:טלעוו רעד ברע ,ןטסיכרַאנַא יד וצ
 ,ענליװ ןיא ןוא ןָאגרָאמס ןיא טבעלעג
 טָאה .ירעדיינש טיה ןעמונראפ ךיז ואוו

 גנולייצרעד ערעסערג ַא טכעלטנפערַאּפ
 *ידוי רעדח ןיא ?"לעמידייא סָאד/ ט"א
 ןוא רעדיל ייר ַא ןוא 1915 "טלעוו רעש
 ,"ךָאװ רעדח ןיא המחלמ רעד ןופ ןציקס
 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז - ,15--+4

 רעדח ןַאגרָא רענליו ןלענָאיסעּפָארּפ
 ןופ עיצַאוקַאװע רעד ךָאנ .,"רעדיינש -

 ,װעיק ןַיק קעװַא ןסור יד ךרוד ענליוו
 ןזיװעגסױרַא ,ךַאֿפ ןייז ייב טעּברַאעג
 ?ײטַאּב ,רָאטּפלוקס סלַא ןטייקיעפ ךיוא
 עשיטסירטעלעּב טימ סנטצעל ךיז טקיל
 רעשיטעװַָאס רעשידי רעד ןיא ןכַאז

 רעקרָא=װינ רעד .ןיא ךיוא יו ,עסערּפ
  ,"טייהיירפי

 -- 1865 24/א) ףסוי הפי
 רענוװָאק ,טנַאלַאס ןיא ,ּבעג (

 סָאװ ,עילימַאפ רעשינּבר ַא ןיא ,עטיל
 םעד ,הפי יכדרמ 'ר ןופ סוחי ריא טיצ
 וצ ,שובלה = לעּב
 קעװַא רָאי 12
 ואוו ,ענליוו ןייק
 סלֶא טעּברַאעג
 1892  ,רָאיװַארג
 טרעדנַאװעגסיוא

 יעקירעמַא ןייק
 געי וצ רעפעגמוא
 ךיוא טיײצ רענ
 :רַאפ ןוא רעדיל ןּבײרש וצ ןּבױהעגנָא
 =רַא םעדח ןיא בֹור סָאד ייז טכעלטנפעי
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 ךַוא יו ,יקסניּפ דוד ןופ ר"א "רעטייּב |
 ןיא ,ןטפירשטייצ ערעדנַא עקינייא ןיא
 וויטָאמ?טּפיוה רעד --.וו"זַאא "טפנוקוצח
 רע עכלעװ ,עּביל זיא קיריל ס--י ןופ
 =שירעפיטש ַא ןיא בור סָאד טלדנַאהַאּב
 ירָאמוח ןּבירשעג ךיוא טָאה .ןַאט ןקיציװ
 :יטַאס ןוא ןַאטסקלָאפ ןיא רעדיל עשיטס
 "רעדילח :םרָאפכוּב ןיא ,רעדיל עשיר
 עדעררָאפ רעשיטירק:שיפַארגָאיּב ַא טימ
 ,שטיווערוג .מ ג"פ) יקסניּפ דוד ןופ

 זיא רעלוּפָאּפ רעייז ,(127 ז"ז ,1914 ,י"נ
 טָאװ) "טַאמייהז| דיל ןייז ןעוועג וּתעשּב
 ?עטעטש סעשימייה ןיימ רעדיוו ךיא עז

 סָאװ ,("דויח ןיא טקורדעג טשרעוצ ;"על
 .ןרָאװעג ןעגנוזעג ליפ זיא

 {+/ ,1914 ,"טלעװ רעשידוי רעדע ןיא ,,נ .ש

 *ימ , ,רידַאנ השמ }11 ,עיגָאלָאטנַא ,ןיסַאּב ,מ

 . ."טולּב עקיזָאד סָאד ןעסָאגרַאפ ןעּבָאה טנעה ענ

 -- 1886 2/4) לאומש-בקעי זופי
 ײװָאק ,קָאשיּפוק ןיא .ּבעג (

 ירּפ ַא ןוֿפ עילימַאפ רעד ןיא ,ּבוג רענ

 טנרעלעג רָאי 11 זיּב ,טַאקָאװדַא:טַאװ
  +יורק עשידיי יד טכװוַאּב ןַאד ,רדח ןיא
 ןכָאנ ןוא שזעװעינָאּפ ןיא לוש עשינ
 1907 .יירערעל טימ ךיז ןעמונרַאפ יז ןקידנע

 2ַאֹּב ךיז ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסוא
 טרידוטש טייצ רָאי ַא ,קרַאונ ןיא טצעז
 =יֹרגֲא רַאפ לוש:שריה=ןָארַאּבװ רעד ןיא
 ןעמַאזוצ רעּבָא ,ןייּבדואוו ןיא "רוטלוק
 ךרוד ןסױטשעגסיױרַא סַאלק ןצנַאג טימ
 סלַא גנוטלַאװרַאפ-לוש רעשידוהַאי רעד
 ?טָאר ןיא טרידוטש 1918-1914 ,ןלַאקידַאר
 ?ןטלוקירגַא ןפיוא טעטיסרעווינוא סרעג
 .=סיוא ןַא טימ טקידנעעג ,טעטלוקַאפ ןלער
 סֹוא םייּב טעּברַאעג רעטייוו ןוא גנונעכייצ
 5לַאֹּב ןוא עימעכנדָאּב ףיוא טעטיסרעווינ
 לטיט םעד ןעמוקַאּב 1922 ,עיגָאלָאירעט
 :ײטַאּב ךיז 1923 טניז ,עיפָאסָאליפ ר"ד
 =עמַאװ ,"דניירפצ ,"טפנוקוצ+ ןיא טקיל
 =רַאפ ואוו ,"לַאנרושז ןעגרָאמא ,"רענַאקיר
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 ןייז ןופ ןעלקיטרַא טּפיױהרעד טכעלטנפע
 ?קַאּב ,עיגָאלָאיּב ,עימעכ---טעטילַאיצעּפס
 - ?ייא וצ טיירג ,רוטלוקירגַא . ,עיגָאלָאירעט
 יו ,שידי ןיא קרעװ ערעסערג עקינ

 ַא ,"עיגָאלָאיּב ןיא סמערוט:טכיל יד
 ַא ,עיגָאלָאירעטקַאּב רעּביא ךוּב סיורג
 ךוּבַא ןוא טּפַאשסיװנדָאּב רעּביא ךוּב -

 :רַאפ ,סערגָארּפ ןוא טפַאשנסיװ רעּביא
 =גנע עלעיצעּפס יד ןיא ךיוא טכעלטנפע
 --ןטעּברַא ייר עצנַאג ַא ןלַאנרושז עשיל
 ןפיוא ןעגנושרָאפ ענייז ןופ ןטַאטלוזער
 :ָאירעטקַאּב ןוא עימעכנדָאּב ןופ טיּבעג
 טעטיסרעוװוינוא סרעגטָאר ןיא  עיגָאל
 :ַאטס רעלַאטנעמירעּפסקע רעד ףיוא ןוא
 .,יזריושזד:וינ ןיא רוטולוקירגַא רַאפ עיצ
 :ילַאיצָאס :לַאנָאיצַאנ ןפיוא קיטעט זיא

 .ןיא "גניר-רעטעּברַאװ ןכרוד טיּבעג ןשיטס
 - ?גנירירעטעּברַא רעד ןיא ,קיװזנָארּבויג
 רעּביא טּפיוהרעד סעיצקעל טנעייל ,לוש
 .,קיזיפ

 ) -- 1805) ּבײל הפי
 םעד ןופ לקינייא ןַא .ענדָארג ןיא ,ּבעג
 ץנַאג יד ןיא ,י לּפמיג:יכדרמ יר ןואג
 :תביח רעד וצ ןענַאטשעגוצ ןרָאי עגנוי
 ;גנוגעװַאּב  ןויצ
 5יפ קידנרידוטש
 ?יל ןוא עיפָאכָאל
 ?ייה ןיא רוטַארעט
 "פייל ,גרעּבלעד
 ,גרוּביײרפ ןוא גיצ
 טעּברַאעג ליפ
 ידי רעד ןשיוצ
 |  +גטנעדוטס רעש
 ,עעדיא רעשיטסינויצ רעד רַאפ טפַאש
 ,ןטַארעּפער ןטלַאהעג ,תורבח טעדנירגעג
 :ַאב ךיז טנעדוטס סלַא ,ןסרוק ןפַאשעג
 ןשיטסיניצ ןטשרע םעד ןיא טקילײט

 ?םרוד טינ טלָאמעד טניז ןוא סערגנָאק -
 עג 1902 .סערגנָאק ןייא ןייק טזָאלעג
 :רעּבלעדײה רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונ

 עשיט

1284 

 טעגרַאעגסיױא טָאה סָאװ  ,עיסימָאק רעג
 רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ םַארגָארּפ יד
 רענייא ןעוועג ,עיצקַארפ רעשיטסינויצ
 =ערָאעטח יד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד .ןופ

 ןפיטרַאפ וצ "ןענַײארַאפ?טנגוי
 ןיזטסואווַאּב ןשיטסיניצ:לַאנָאיצַאנ םעד

 =בעה ןופ םוידוטש סָאד ןטײרּפשרַאפ ןוא
 תעשּב .עטכישעג רעשידיי ןוא שיער

 =ןיינ עטסוויטקַא יד ןופ רענייא עדנַאגוא

 רענליוו רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,רעגָאז
 .ךופ ןוא ןויצ:ינויצ יד ןופ ץנערעפנָאק
 וצ טריגעלעד ןעוװעג ץנערעפנָאק רעד
 םעד ןגעק רָאפנעמַאזוצ םעד ןריזינַאגרָא
 .ףיוא .,גרוּביײרפ ןיא טקעיָארּפ?עדנַאגוא !

 =ויצ עשיסור יד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד
 =עגסיוא 1906 סרָאפגניסלעה ןיא ןטסינ
 טצעזַאּב ךיז רע טָאה ,ק"צ ןיא טלייוו
 ןעועג גנַאלנרָאי זיא ןוא ענליוו ןיא
 =לעװ ,עפורג רעניילק רענעי ןופ רענייא
 העד ןופ טעּברַא יד טריפעגנָא טָאה עכ
 יא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעצנַאג
 ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג ,דנַאלסור
 רעד וצ ןלַאװ יד ןדיי יד ןשיווצ ןריפכרוד

 ליפ רעייז ,עמוד רעשירַאדוסָאג רעטייווצ |

 ַאּפָארּפ עשיטסינויצ ּבילוצ ןרָאפעגמורַא
 טנַאק רעגלָאװ רעּביא ךיוא ,עדנַאג

 :עלשט ר"ד ןיא) דנַאלטור ףיט ןיא ןוא
 ןעמַאזוצ טייצ עסיוועג ַא ,(ןָאיַאר סווָאנ

 ןטערטעגפיוא ןעמעװ טימ ,גורפ ,ש טימ -
 =נָאק ןוא ןעגנוזעלרָאּפ ,ןעגניטימ ףיוא
 .=עגסיוא סערנגָאק רעגַאה ןפיוא  ,ןטרעצי

 ,טעטימָאקסנַאיצקַא ןסיורג ןיא טלייוו

  .תשרומ .רעשיטסינויצ ןעװעג רע זיא
 .ןשיוװטיל םעד ןופ סעינרעּבוג 5 יד רַאפ
 :טלעוו רעד ןופ ךָארּבסױא ןכָאנ .ןָאיאר
  =ספליה רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז המחלמ
  =טנַא ןוא ענעּבירטרַאפ יד רַאפ טעּברַא

 =ליוװ ןופ עיצַאוקַאװע רעד ייּב ,ענענור
 - +=יטעט ןייז ןופ טקנוּפ??ּפױה םעד -- ענ
 ךעװעג ,עװקסָאמ ןיא !;צעזַאּב ךיז ,טייק
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 =יטסינויצ רעקיטרָא רעד ןופ רעציזרָאפ

 .םעד ןופ דילגטימ ,עיצַאזינַאגרָא רעש
 2וצ ןפיוא ,זָאּפָאקעיז ןופ ,הליהקה דעװ
 1918 תוליהק עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאז
 םעד ףיוא ,סרעציזרָאפ יד ןופ רענייא
 ךָאנ רָאפנעמַאװצ ןשיטסינויצ ןטשרע
 .ןטלַאהעג ,ּב"טּפ ןיא ,עיצולָאװער רעד
 ןופ ךַארּפש רעד ןגעװ טַארעפער םעד
 רעדיוװ ךיז 1918 ףוס ,לוש רעשידיי רעד
 ?טיל רעד ףיוא ןוא ענליוו ןיא טצעזַאּב

 :סיֹוא ץנערעפנָאק רעשיטסינויצ רעשיוו
 ;ויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא טלייועג
 :רַאפ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינ
 עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא) עטיל רעטקיניײא
 יד ןוא םיחרזמ יד ןירַא ךיוא ןענייז
 ןּבָאה ןקַאילָאּפ יד ןעװ .(ןויצ:יריעצ
 :ייוװ ,א טימ ןעמַאזוצ ,ענליוו ןעמונרַאפ
 טָאה .י עכלעוו טימ ,רעגינ .ש ןוא רעט
 ןופ טריטסערַא ,זיוה ןייא ןיא טניואוועג
 רעטייוו) טריפעגקעװַא ןוא ןרענָאיגעל יד
 ןיא ,עדיל ןייק (ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא
 םעד ןופ ןרָאװעג טײרפַאּב םורַא געט 6
 עכעלטע טימ ןוא טױט ןקידניעיול
 ,םילשורי ןיא טצעזַאּב ךיז רעטעּפש םישדח
 ,םיריצה דעװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ואוו |

 ןטסידנַאגַאּפָארּפ-טּפױה יד ןופ רעניײא
 ןוֿפ ןסערעטניא יד ןיא ,דוסיה:ןרק ןופ
 ןיא טכַארּברַאפ טייצ ערעגנעל ַא ןכלעוו
 ,עיליזַארּב ,עניטנעגרַא) עקירעמַא:םורד
 ,ןלױּפ לָאמ עקיניא טכוזַאּב ,(ילישט
 דנַאלניּפ ,רעדנעל עשיטלַאּב יד ןיוא
 טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז ,דנַא .א
 ןיא םיריש טימ שיסור ןיא ןּבױהעגנָא
 =יךיי:שיסור ערעדנַא ןוא 1892 0040/3

 גנולמַאזַא ;ב"מז ןוא ןטפירשטייצ עש
 ,זקפתעט166 ט"א 1902 סױרַא זיא ייז ןופ
 שיסור ףיוא טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה
 יו ,רעטכיד עשייערּבעה יד ןופ םיריש
 יקסוָאכינרעשט ,קילַאיּב ,ענַאמ .,ג"לי
 עכעלטע טכעלטנפערַאפ 1907 .דנַא .א
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 +שילשורי ,"חלשהי ןיא םיריש עשיערּבעװ
 - +יךיי ענייז ,"לּכשאהח ןוא "הפקשהי רעמ
 ןרָאװעג טקורדעג ןענײז רעדיל עש
 עשידוי סָאדװ ,"דנירפח ,"דויז ןיא
 ףעדיל ענייז עלַא טעמּכ .דנַא .א "קלָאפ
 עעדיא רעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז
 רעשידי רעד ןופ ןעגנומיטש יד ןוא
 ךוזַאּב ןייז .לארשי:ץרא ןיא גנוּבעלפיוא
  ֹּפָא ןַא ןענופעג טָאה 1901 י"א ןיא
 ט"א םיריש עשיסור לקיצ ַא ןיא גנַאלק
 ?ידיי עליפ ןיא ךיוא יו ,ז10 1186
 :ָארּפ ןיא רעדיל יד ןיא ןוא רעדיל עש
 1897 טניז ,"ןעגנַאלק:סטַאמייהװ ט"א עז
 רעּביא ןעלקיטרַא ןּבירשעג ךיוא רע טָאה
 רעד ןיא ןטכירַאּב:סערגנָאק ןוא םזינויצ
 םעקנא68014 8:820- יו ,עסערּפ רעשיסור
 פ"א ,םעססאגת 21מ:ס2מ ,1108001 0014

 ר"ד ןופ רָאּפּפָא ןכָאנ .י ,ל ,ווָאסירָאּב .ל
 ?קַאדער רע טָאה י"א ןייק עירול ףסוי
 וי סָאדװ ןַאגרָא ןשיטסינויצ םעד טריט
 טָאה רע זיּב ,ענליוו ןיא "קלָאפ עשיד
 טייצ עסיוועג ַא ,(1908) טכַאמרַאפ ךיז
 ןּבירשעג ,ענליוו ןיא "םלועהח םעד ךיוא
 זכס- ּפ"א ךיוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ
 =קַאדער 1918--1915 עװקסָאמ ןיא .0סז
 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא םעד טריט
 ז8קס80448 דנַאלסור ןיא עיצַאזינַאגרָא
  םעד טָאטשנָא סױרַא זיא סָאװ ,38
 =נירגעג ,ּב"טּפ ןיא 22308818 ןטכַאמרַאֿפ

 ןכלעװ ןיא ,02שק3:5 ג"פ םעד טעד
 רעד ןופ עיגָאלָאטנַא ַא א"צ ןּבעגעגסיױרַא
 =ור ןטימ ןעמַאזוצ) עיזעָאּפ רעשִיערּבעה
 עקינייא ןוא (שטיװעסַאדָאכ רעטכיד ןשיס
 ףשירַארעטיל עטריטקַאדער םיא ךרוד
 :08שקעזפ ט"א ּב"מז עכעלטפַאשלעזעג
 ה"מז ענעדיישרַאפ ךיוא טכעלטנפערַאפ
 . ,םזינויצ ןוא י"א רעּביא ןרושָארּכ ןוא
 עטצעלי רענליו יד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג
 ײגנוטייצ רעשידיי רעדח ,(1918 ףוס) "סיינ
 "יץראהח טַאלּבגָאט םעד ןופ ןוא (1919)
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 טלעטשעגפיונוצ ,(22--1919) םילשורי ןיא
 ןקירעי*25 וצ -- "סרגנוקה רפסח םעד
 .ןיא סערגנָאק ןטשרע םעד ןופ ײליּבוי
 :סורַא םרָאפכוּב ןיא שידיי ןיא .לעזַאּב
 :ָאטנַא --- "קלאפ ןרַאפ רעדעילז + ןּבעגעג
 ג"פ) עיזעָאּפ רעלַאנָאיצַאנ ןופ עיגָאל

 סעדָא ,"קטָאילּביּב-עקיּפָאק עשיטסינויצק
 :ליוו--עּבַאגסױא עטרעמרַאפ עט:2 ;(8
 רעדיל גנולמַאז ַא ןוא (111 ז"ז ,1919 עג

 קלָאפװ ג"פ) "ןעגנַאלק=סטַאמיײהל ט"א

 :סױרַא יד ןופ המדקה ַא טימ ,"דנַאל ןוא

 ,(80 ז"ז ,1925 ,עשרַאװ ,רעּבעג

 ,ינויצ ןוקיסקל :אׁש| ,9

 -- 1894 15/) יכדרמ הפיו
 ;יל רענװָאק ,טַאיסוד ןיא ,ּבעג (

 ןעועג זיא ,,י קיזייא ,רעטָאפ ןייז ,עט
 .ןיא רעטעּפש ןוא לטעטש ןיא רעניּבַאר

 -לל ןיא טנרעלעג .קסװָארדנַאסקעלַא:יינ

  ןּבעגעגּפָא ךיז ךָאנרעד ןוא הבישי רעד

 דיל עטשרע סָאד ,גנודליּבטסּבלעז טימ
 ,"סגעוורעטנואפ ּב"מז ןיא טקורדעגּפָא

 ?װַאר ןוא קילַאיּב ןופ ר"א ,1917 סעדָא
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 "רעד ,רעדיל טכעלטנפערַאפ ןַאד ,יקצינ
 :ָאמוה ,סעיזנעצער ,ןעלקיטרַא ,ןעגנולייצ
 ,ןּבַאגסױא רעסעדָא יד ןיא ןכַאז עשיטסיר
 ר"א "ןּבעל עיינ סָאדח עכעלגעט יד יװ
 ,"ךיא רעזָאלמײה רעדח ,ןישַאכ .א ןופ
 ,"סנירג ,"לַאנרושז:סטַאנָאמא ּב"מז יד
 נָא םוצח ,ןישַאכ .ַא ןופ ר"א "ןגייווצח
 רעוװעיק ןיא ,"ץרּפ ,ל .י ןופ ןעקנעד
 ?לעּפע .ּב טימ ןעמַאזוצ ,"גנוטייצסקלָאפז
 ט"א .עיגָאלָאטנַא ַא טלעטשעגפיונוצ םיֹוּב
 עיינ סָאדװ ג"פ) "רָאטַאמַאלקעד רעד
 ?קירוצ ןכָאנ ,(ןגיוּבקורד 20 ,סעדָא ,"ןּבעל
 .ןיא טקילײטַאּב ךיז עניָאק ןייק ןעמוק
 יד ,"סייגז ,"עמיטש רעשידיא רעד;

 םעד ,"עּפסיװק ,"עטילא ּב"מז יד "טלעוו
 ,,דנַא .א "אטיל דהז טַאלּבנכָאװ ןשיערּבעה

 / ,מ ּפ"א ךיױא ןּבירשעג ."ןבעלק לַאנ

 ימ ,רעװ-ימ ,ידוהי שיא ,ןַאסקַאזיא

 ןעוועג .דנַא ,א עלעטָאמ ,רעסָאטעסֹוד

 ןייארַאּפ רענװָאק םעד ןופ רַאטערקעס

 רעלטסניק ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ

 .,תובשחמ:לעּב ןופ נ"א


